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Paragrafer S$ 81-82
Ronnehed

Ordförande

Evald (M)

Justerare

Österh (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

nstans Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-06-24

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-24

då anslaget tas ned 2019-07-16

Förvaringsplatsförprotokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

övriga nåryarande

Ersåttare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf
Rune Kronkvist (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Martin Moberg (S)
Kevin Lill(C)
Lars Sager (M)
Catarina Christensson (S)
Johnny Håkansson (S)
Casper Andersson (SD)

Sara Jansson (SD)

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom

Fred ri ka Ter-Bosch Bju rek, Lärarnas Riksförbu nd
Sonja Stranne, Lärarförbundet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Arendelista

S 81 Dnr2019-000031 006
Val av dag för justering och fastställande av dagordning..............

S 82 Dnr2019-000324001
Protokollsutdrag från KS 201 9-06-04 gällande Anställningsstopp,
Ronneby kommun.
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Utbildningsnämnden

s81 Dnr2019-000031 006

Val av dag för justering och fastställande av
dagordning.

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

Dagordningen ftir utbildningsnämndens sammanträd e 2019 -06-24 fastställs.
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s82 Dnr 2019-000324 001

Protokollsutdrag från KS 2019-06-04 gällande
Anställningsstopp, Ronneby kommun.

Sammanfattning
Ärendet avser den del som berör inköpsstopp och beslutas av nämnd.
Anställningsstopp har sedan tidigare beslutats av kommunfullmeiktige
(Hänv KS $325:2019).

Av kommunstyrelsens protokoll framgår ftilj ande ;

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

Dels ett anställningsstopp inom samtliga ftirvaltningar.
Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med
behörighet och legitimation, fiirskollärare 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.
Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.

Dels uppmanas nåimnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjåinster
som inte är direkt nödvändiga for att bedriva verksamheten. Generellt
undantagna fran inköpsstoppet bör vara varor och tjiinster som är direkt
kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, ltiromedel 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 nämndernas 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.
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Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att ftilja upp tillf?illiga statsbidrag
2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas
personalbudget efter det att statsbidraget upphört. Redovisning sker i
samband med uppftljning av Tefiial2. Omprövning sker efter tertial 2.

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

Beslut

En enig utbildningsnåimnd beslutade helt i enlighet med Kommunstyrelsens
uppmaning (undantaget anstrillningsstopp ddr beslutet tagits i KF);

"Nåimnden beslutar om inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt
nödvändiga for att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från
inköpsstoppet bör vara varor och tjiinster som åir direkt kopplade till brukare,
elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.
De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls. Ijåinsteresor prövas av
ftirvaltningschef.
Undantaget är också inköp dåir 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.
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s82 Dnr 201 9-000324 001

Protokollsutdrag från KS 2019-06-04 gällande
Anställningsstopp, Ronneby kommun.

Sammanfattning
Ä.rendet avser den del som berör inköpsstopp och beslutas av niimnd.
Anställningsstopp har sedan tidigare beslutats av kommunfullmäktige
(Hzinv KS $235:2019).

Av kommunstyrelsens protokoll framgår ftilj 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 fran anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med
behörighet och legitimation, ftirskollåirare 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 barai nödfall.
Påbörj ade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.

Dels uppmanas nåimnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster
som inte rir direkt nödviindiga for att bedriva verksamheten. Generellt
undantagna fran inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt
kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och
matvaror.
De som anvåinder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls. Ijänsteresor prövas av
ftrvaltningschef.
Undantaget är också inköp dåir 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.


