Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(7)

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset kl 15.00--ca 15.45

Beslutande

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Lars Saager (M) tjg.ers.
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1:e vice ordförande
Silke Jacob (C) tjg.ers
Magnus Stridh (SD) tjg.ers
Kent Karlsson (M) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers

Övriga närvarande

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Magnus Magnusson,rektor flygteknisk
gymnasium

Justerare

Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2014-09-18

Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Lova Necksten (MP) tjg.ers
Erik Ohlson (V)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

RosMarie Ronnehed

Ordförande

Lennarth Förberg

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-18

Datum då anslaget tas ner

2014-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Nämndssekretariatet, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
RosMarie Ronnehed
Nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 107
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)

Tjänstgörande ersättare

Lars Saager (M)
Silke Jacob (C)
Kent Karlsson (M)
Sune Håkansson (RP)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Magnus Magnusson, rektor flygtekniskt gymnasium

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 107 Dnr 2014-000011 041

Fel! Bokmärket är inte definierat.

Äskande utöver plan för 2015. Förslag. ...........Fel! Bokmärket är inte
definierat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 107

Dnr 2014-000011 041

Äskande utöver plan för 2015. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist anför i sin skrivelse följande;
“Under våren 2014 har skolområdescheferna, ekonomerna och jag själv
noggrant gått igenom hela Utbildningsnämndens organisation för hösten
2014 och för budgetåret 2015. Redan i maj 2014 bedömde jag att
Utbildningsnämnden med största sannolikhet klarar budget 2014. Lika tydligt
är det att budget 2015 inte kommer att klaras utan tilläggsanslag. Alternativet
är kraftiga kostnadsminskningar inför och under 2015. Vissa förberedelser
för ett sådant scenario har gjorts inför hösten 2014.
Anledningen till obalansen mellan organisation och budget inför år 2015 är
följande:

Justerandes sign

1.

Två nya förskoleavdelningar har startats i Påtorp under 2014.
Utbildningsnämnden har under 2014 fått ett tilläggssanslag för hyra
och städ med 645 tkr (dela av år). Övriga kostnader hanteras inom
given ram 2014. Detta är inte möjligt under 2015. Kostnaden totalt för
driften är beräknad till 3350 tkr. Med dessa två avdelningar kan vi
troligen nå Kommunfullmäktiges mål, att kunna placera förskolebarn
inom två månaders ansökningstid.

2.

Mottagning av nyanlända, “mottagningssluss” enligt utredning. Om
detta skall kunna genomföras, behövs 1900 tkr i tillskott för 2015.
Mottagning av nyanlända, enligt utredning, innebär väsentligt ökad
kvalité i Ronneby, inte bara inom Utbildningsnämndens verksamheter.
Samtliga verksamheter inom Ronneby Kommun skulle få nytta av en
sådan mottagningsenhet. Den enskilde nyanlände skulle få en klart
bättre start av sitt liv i det nya hemlandet.

3.

Städkostnader för Backsippans nya förskola beräknas till 282 tkr.
Dessa kostnader finns inte med i ram 2015.

4.

En översyn av hela tjänsteorganisationen har skett. Översynen
innebär ett behov av fler tjänster i tätorten och en minskning i

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Kallingeområdet. Trots översynen står det klart att vi behöver öka
bemanningen med totalt 3.8 tjänster till en kostnad av 1500 tkr
5.

Enligt tidigare beslut i Utbildningsnämnden skall frågan om digitala
verktyg 1:1 hänskjutas till budgetberedningen. En särskild utredning,
med kostnadsberäkning, för införande i samtliga årskurser i gymnasiet
samtidigt, har tagits fram och behandlats vid nämndens junimöte.

6.

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall frågan om investeringar vid
Naturbruksgymnasiet hänskjutas till budgetberedningen 2014. Mitt
förslag är att Utbildningsnämnden åter föreslår att investeringarna
genomförs under 2015, då dessa investeringar snabbt ger
kostnadsminskningar i driften.

Nedan listas ett antal punkter som jag ser som ekonomiska frågetecken inför
2015:






Justerandes sign

Nytt skolskjutsavtal från hösten 2015. Ny kostnadsbild - oklart?
SFI? Från 2014-07-01 har vuxna, boende på Migrationsverkets
anläggningsboende rätt till SFI. Kommunen erhåller statsbidrag,
dock oklart om dessa pengar räcker för den beräknade utökningen.
Indexuppräkning av städkostnader täcks inte inom ram 2015?
Elevutvecklingen vid fristående skolor, främst inom kommunen?
Yrkesvux, i skrivandets stund oklart om fortsatta statsbidrag?

-

Ärendet gällande lärverktyg 1:1, Gymnasiet, behandlas som ett särskilt
ärende.

-

Utöver den preliminära internbudget, vilken bygger på planbeloppet, som
nu är föreslagen för 2015, så föreslår jag att Utbildningsnämnden begär
ett tilläggsanslag motsvarande 5 352 tkr för att täcka kostnader för
kostnaderna enligt tabell..

-

Vidare förslår jag att investeringarna gällande Naturbruksgymnasiet,
Active Stable och robotmjölkning, genomförs under 2015 (med hänvisning
till tidigare utredning)”

Utdragsbestyrkande

5(7)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-18

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
äskande utöver Kommunfullmäktiges beslutade ram 2015 i enlighet med vad
som tidigare angivits.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg, nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), JanEric Wildros (S), Tim Svanberg (C) och tjänstgörande ersättare Sune
Håkansson (RP).
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på förvaltningschefens
förslag till äskanden (förutom investeringar Naturbruksgymnasiet avs Active
Stable och robotmjölkning), bifall på kompl äskanden avseende Nattis samt
bifall till äskande avseende lärverktyg 1:1 Gymnasiet.
Ordföranden Lennarth Förberg framför önskemål om att det även bör ingå en
skrivning om att ”Investering bör komma ifråga efter en utredning kring
Naturbruksgymnasiets framtid”.
2:e Vice ordföranden Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på föreliggande
förslag på äskanden samt äskande avs investeringar Naturbruksgymnasiet
och Active Stable och robotmjölkning.
Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena mot varandra.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag i
enlighet med vad som ovan relaterats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(7)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-18

Utbildningsnämnden

Beslut
 Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
äskande utöver Kommunfullmäktiges beslutade ram 2015 (förutom
investeringar Naturbruksgymnasiet avseende Active Stable och
robotmjölkning), dvs;
o Förskolan, två tillfälliga avdelningar Påtorp (3 350 Tkr)
o Påtorps förskola, kost (340 Tkr)
o Städkostnader Backsippan (282 Tkr)
o Ökat antal elever i tätorten (1 720 Tkr)
o bifall på kompl äskanden avseende Nattis (288 400 kr) , samt
o bifall till äskande avseende lärverktyg 1:1 Gymnasiet (6 270
Tkr) vid köp); och
o hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
________________

Exp:
KS/Budgetberedningen
Ekonomienheten
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