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Sammanträdesdatum

2016-09-22

Utbildningsnämnden
Plats och

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby,

tid

kl.

O8:30—10.00

Ledamöter

Beslutande

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild

förteckning

Övriga närvarande

Se

Justerare

Lova Necksten (MP)

Justeringens plats och

särskild förteckning

Nämndssekretariatet, Kornmunledningsförvaltningen 2016-09-22

tid

Underskrifter

Paragrafer

Justerare

ANSLAGIBEVIS
Protokollet är omedelbartjusterat. Justeringen har tillkännagivits

genom

anslag.

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-22

Datum dâ anslaget tas ned

2016-10-14

Fërvaringsplats fôr protokollet

SUS-enheten, Korn unledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby.
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Underskrift

Justerandes sign

~~

~

Ros V arie Ronne e
Nämndsekreterare UN

<

~~

Utdragsbestyrkande

§§ 110-111

~~~~

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2016-09-22

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Christer Stenström (M)

Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C),
Silke Jacob (C)

1:e vice ordförande/mötesordf

Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande

Lova Necksten (MP)

Magnus

Stridh (SD)

Linda Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kent Carlsson (M)
Lennart Gustafsson

Johnny Håkansson

(L)

(S)

Bengt-Christer Nilsson (S)

Anna-Karin Wallgren (S)
Jonas Petersson (S)
Helené Fogelberg (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Håkan Abrahamsson (SD)
Ros-Marie Leksell (SD) tom

kl

11.00

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

fôrvaltningschef
fôrvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

Gunilla Johansson,

ekonom

Ryberg, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Birgit

Övriga

Justerandes sign

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
4
§ 110 Dnr2016-00O615 041
Ansôkan om tilläggsäskande UN. Förslag ........................................ ..4
§ 111 Dnr 2016-000568 761

Begäran om remissyttrande avs Länsstrategi

ANDT - Alkohol,

narkotika, dopning och tobak, Blekinge län 2016-2020.
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KOMMUN

2016-09-22

Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000615 041

§ 110

Ansôkan om tilläggsäskande UN.

Förslag.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för ledamöterna i
utbildningsnämnden om genomförd budgetuppföljning Tertial l, vilket
redovisade en prognos motsvarande - 3 500 Tkr. (Hänv
§69:20l6). Vid
nämndssarnrnanträdet beslutades hemställa om ett tilläggsanslag
motsvarande 3 500 Tkr hos kommunstyrelsen.

UN

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-13
att föreslå kommunstyrelsen bevilja nämnda tilläggsäskande och finansiera
detta genom kommunala reserver. (Hänv KS au §264:20l6).

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09

beslutas, efter omröstning

föreslå kommunfullmäktige, att i avvaktan på Tertial 2 avslå nämndens
begäran om tilläggsanslag och uppdra åt utbildningsnämnden att därefter
återkomma med ny begäran. (Hänv KS §239:20l6.)

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör därefter för förslag om
I sin förslagsskrivelse uppger Ahlquist att
verksamhetsuppföljningen i september visar att ett större antal elever från
grundskolan valt fristående skolor inom och utanför kommunen, vilket gör
att underskottet ökar.

tilläggsanslag 2016.

Bedömning
Vid redovisningen av genomförd budgetuppföljning Tertial 2, dagens
nämndssammanträde, framgår att det tidigare redovisade underskottet
kvarstår. Underskottet kan, -5 274 Tkr, i likhet med vad som tidigare
uppgivits, härledas till kraftiga volymökningar inom utbildningens

verksamheter. Ett större antal grundskoleelever har valt fristående skolor
inom och utanför kommunen.

Förslag

till

beslut

utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag
motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till
budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11
(UN Dnr 20l6.449-O4l(8l08) )
Föreslås

att
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Utbildningsnämnden

Deltar debatten
i

I debatten deltar mötesordf/ l :e Vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf
Jan-Erik Wildros (S) samt nämndsledamôterna Lars Saager (M) och Lova

Necksten (MP).

Yrkanden

Mötesordf/ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande
förslag om att utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag
motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till
budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11
(UN Dnr 20l6.449-041(8 l 08) ) och att ärendet ska direktjusteras.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar hemställa om ett tilläggsanslag motsvarande 3
700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till budgetuppföljning
Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 (UN Dnr 20l6.449O4 1 (8 1 08) )
.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Exp

:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten

í

Juster ndes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016—0O0568 761

§ 111

om

remissyttrande avs Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och tobak, Blekinge län
2016-2020. Fôrslag.

Begäran

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag

till

remissyttrande

avseende Länsstrategi ANDT - Alkohol, narkotika, dopning och tobak för
Blekinge län 2016-2020.

Bedömning

De områden som berör utbildningsnämndens verksamheter, Mål l, 2 och 6
De föreslagna metoderna bör ses som förslag att användas,
men beslutet om val av metod bör tas av rektor vid varje skola av olika skäl
som nämns i yttrandet; exvis finns ANDT i flera ämnens läroplaner och man
kommenterades.

undervisar redan

i

det.

Stora utmaningar ses vad gäller nyanländas syn på tobaksbruk. Stora riktade
resurser och mångkulturell kompetens krävs här.

Ärendet ska justeras omedelbart.

Förslag

beslut

till

Deltar debatten
i

debatten deltar mötesordf./ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf
J an-Erik Wildros (S).
I

Yrkanden
Mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande
förslag till svarsyttrande ang Länsstrategi ANDT - Alkohol, narkotika,
dopning och tobak, Blekinge län 2016-2020.
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Utbildningsnämnden

2:e Vice ordf J an-Erik Wildros (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till
- Alkohol, narkotika, dopning och
svarsyttrande ang Länsstrategi
tobak, Blekinge län 2016-2020..

ANDT

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande
avseende Länsstrategi ANDT — Alkohol, narkotika, dopning och tobak,
Blekinge län 2016—2020, och antar detta som sitt eget svar till
kommunkansliet.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Exp:
Bibbi Rönnlund, Vik folkhälsosamordnare
Inger Hjort, bitr F ch
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