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s41 Dnr 2020-000176 041

Uppföljning av Budget mars 2020. Redovisning.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) informerade inledningsvis kring den
månadsvisa ekonomiska rapporteringen till KS au. Rapporteringen har
delgivits nämndsledamöterna via epost.

Bedömning
Av ftirvaltningschefens kommentarer framgår ftilj ande;

"Prognosen for 2020 visar på ett beräknat underskott på 8 688 tkr. Jämftirt
med i februari så iir det en fiirsämring med ca I 500 tkr. Underskott ftir de
centrala kontona har ökat till -5511 (-2576 i feb) inom ftirskola och
grundskola.

De största ftirändringarna består av kostnader ftir IKE och friskolor som ökar
med 832, och kostnader för hyra av ersättningslokal till triiningsskolan med
1515 tkr. Kostnaden ftir den övertaliga personalen beräknas bli högre åin

tidigare prognos. Intiikter ftir kommunplacerade barn och elever (20 tkr/elev)
kommer att bli lägre än budgeterat, t o m 0301 så har inga bam och elever
blivit kommunplacerade.

Vi ser att dubbla sjukskrivningskostnader (sjukskrivningskostnad och
vikariekostnader) gör att underskottet ökar inom grundskolans
verksamhetsområde samtidigt som vissa beviljade dispenser också medftir
ökade kostnader då de inte finns inom budget. Inom verksamhetsområde
ftirskola ser läget bättre ut än i februari liksom inom gymnasieskolans
verksamhetsområde. "

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) är bekymrad över situationen då
resultaträkningen ftir utbildningsnämnden på en månad har ftrstimrats med
ca 1,5 Mkr. Evaldsson konstaterade att Budget 2019 uppgick till 751 Mkr
och att det vid bokslutet fttr 2019 redovisades 799 Mkr. Ramen ftir Budget
2020 uppgick till 790 Mk och har därutöver fått omställningsbidrag med 20
Mkr. Redan nu påvisas ett utfall ftir mars med 799 Mkr.

Utdragsbestyrkande
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Resultaträkning och nettokostnad per verksamhet genomgicks och
kommenterades, liksom skriftliga kommentarer från de olika
verksamhetscheferna.

(Se verksamhetschefernas kommentarer sid. 13-14 detta protokoll).
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Verksamhetschefen ftir ftirskolan rapporterar liilj ande;

Prognosen visar på att budgeten kommer att kunna hållas och just nu t o m
gå med ett överskott. + 1 3 I 5 tkr Men mycket beror på hur många fler barn
som kommer att vara i behov av plats inom ftirskolans verksamhetsområde
under året. Om fler bam behöver plats i ftirskolan under 2020 änunder 2019

ryms inte kostnadema ftir personal, pappersftirbrukning mm inom ram.
Några ftirskolor ligger lite högt på personalsidan pg a resurser till barn i
behov av stöd. Andra enheter visar på lägre prognos än lagd budget. På
central administration en extra kostnad pg a utbetalning ftir semesterdagar
och flextid till rektor som gått i pension vid årsskiftet. Att i dagsläget lägga
en prognos ftir hela året är väldigt svårt då vi inte alls vet hur läget fiirändras
pg a coronaviruset.

Verksamhetschefen fiir grundskolan rapporterar ftljande;

Verksamhetsområde Grundskola beräknas göra ett underskott -3173 tkr
Underskottet bygger på samma delar som ft)regående prognos, dispenser,
högre kostnad ftir legitimerade låirare, viss tjänst som inte är budgeterad. I
mars har det tillkommit dubbla kostnader ftr sjukskrivningar. Svårt att lägga
en helårsprognos då vi inte kan ftirutse hur Covid-l9 kan ftirändra läget.

Verksamhetschefen ftir gymnasiet rapporterar följ ande;

Verksamhetsomr 43 4 Gymnasiet
Mars: Underskott -l713.IKE ca 500tkr bättre åin prognosen i februari och ca
430tkr lägre personalkostnader (sjukskrivningar och ftiräldraledighet ersätts
ej). Sökbilden ser positiv ut infiir hösten. I juni slutar 170 elever och vi
beräknas fa in 250 till nationella program. I dagsläget har de nationella
pro gramme n 3 07 ftjrstahandssökande. Rej äl ökning på samhällspro grammet,
teknik och bygg. I dagsläget är det 231 arfiagna. Påverkar troligtvis IKE
positivt vilket minskar underskottet.

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsomr 435 Gysär
Mars: Följer budget men viss osäkerhet kring prognosen IKE.

Verksamhetsomr 43 6 Naturbruk
Mars: Internatintäkter och intäkter ftir uthyrning av hundhall och ridhus
minskar pga. coronaviruset. Kostnader fiir samt underhåll av maskiner
kvarstår. Även driften fiir hästarna kvarstår, dessutom behövs mer personal
ftir att hålla hastarna igång.

Verksamhetsomr 437I}d
Mars: Prognosen ser något bättre ut tack vare effektiviseringar. Dock
kvarstår att både IM och Crea Diem ökar till hösten. Vi kommer att
tillhandahålla yrkesintroduktionsplatser ftir utökat elevantal på IM. Vi har
eftersökt ett högre statsbidrag och inväntar besked.

Verksamhetsomr 44I I 4421 443 Vuxenutbildningen
Mars: Som februari

Verksamhetsomr 450 Studiehandledning/Samhällsorientering
Mars: Enligt plan

Verksamhetsomr 461 SFI
Mars: Andelen elever som inte är flyktingar ökar fortfarande och precis som
tidigare minskar övrig invandring och därmed antalet som anmäler sig till
SFL Vi ser fortfarande att elever som tidigare inte slutftirt SFI av något skäI,
t.ex. ftiräldraledighet, annan utbildning, jobb, sjukskrivning eller utskrivning
enligt lag eller ftirordning, återvänder och anmäler sig ft)r att slutfiira
studierna inom SFI. Det gör att minskningen av verksamheten som är tydligt
inte går lika snabbt. Majoriteten av eleverna som studerar eller som är på väg
in i studier har som vi beskrivit tidigare, låg skolbakgrund och darftr blir
studietiden låingre då den gruppen läser fler kurser inom SFI iin elever med
låingre skolbakgrund. Det är viktigt att kiinna till att andelen elever som ftir
med sig intäkter minskar kraftigt, det påverkar ekonomin tydligt även2020.
Sedan beslutet om att undervisa våra elever via fiiirr- och
distansundervisning ser vi att kostnaderna ftir personal minskar. Liirare i
riskgruppen, pensionerade behörigalärare, har valt att avsluta sin tjåinst och
de har inte ersatts fullt ut. Tiden far visa hur mycket det kommer att göra på
personalkostnaderna ftir året. Om eller nåir undervisningen på skolan startar
igen kräver det låirare kopplat till de 15 timmarna lagstadgad undervisning
som vi måste ge. Vi ser att nyanmälningar av elever så gått som avstannat
som läget är nu, det är också en av anledningarna till att prognosen ser ut
som den gör jämftirt med ftirra gången.

Verksamhetsomr 491 GW
Mars: Enligt plan.

Verksamhetsomr 751 Hoby Lant
Mars: Enligt plan.

lJustpfangleesrgn
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Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars-Olof Wretling (L), Tony
Holgersson (SD) och Jonas Pettersson (S), samt tjänstgörande ersättare Lars
Sager (M).

Yrkanden
- Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar

- Att Utbildningsftirvaltningen på maj månads nämndssammanträde, i
samband med Tertial 1, presenterar skriftligt ftlrslag på hur
resultatriikningen skall ftirbättras och en budget i balans skall uppnås.
Gäller framftirallt grundskolan och grundsärskolan.

- Att Utbildningsftirvaltningen, då Tertial I presenteras, skriver fram
ett äskande att tillsammans med Tertial I presenteras ftir
Kommunstyrelsen ftir utökade kostnader ftir ersättningslokal ftir
tråiningsskolan. Beräknad kostnad 500 000kr/mån; dvs ca 2 Mkr
under 4 månader enligt presenterade lokalkostnader ftir mars månad..

Propositionsordning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
bifaller lagda yrkanden.

Ordftiranden finner att en enig nämnd ställt sig bakom yrkandena och
bifaller desamma.

Beslut

En enig utbildningsniimnd ger utbildningsftirvaltningen i uppdrag att;

- på maj månads nämndssammanträde, i samband med Tertial 1,

presenterar skriftligt fiirslag på hur resultaträkningen skall ftrbättras
och en budget i balans skall uppnås. Gäller framftirallt grundskolan
och grundsärskolan.

l*Käl M
urorags0esryrKan0e
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Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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s42 Dnr 2020-000080 003

Begäran om remissyttrande avseende Nytt reglemente
för Utbildningsnämnden. Förslag.

Sammanfattning
En remiss har inkommit fran kommunjurist Matthias Kågells i vilken
ftiljande framgår;

Efter valet 2018 ftireslogs en ny politisk organisation och nya reglementen
antogs ftir att den nya politiska organisationen skulle kunna arbeta. Under
det arbetet identifierades brister i samtliga reglementen och en mer
genomgripande revision av nåimndernas reglementen planerades. Detta åir

remissen inftir ftirslag till nytt reglemente ftir utbildningsnämnden.

Allmänna ändringar

Kommunens reglementen baseras på ett ftirslag från SKR. Det finns
fortfarande några reglementen som baseras på det ftirslag som togs fram
1992 och som SKR sedan har reviderat löpande. Under 2018 publicerade
SKR ett nytt s.k. normalförslag ftlr reglementen. Det nya nonnalftirslaget
hade genomgått en omfattande uppdatering jämftirt med tidigare
normalftirslag från SKR.

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens, vård- och
omsorgsnämndens och teknik-, fritid- och kulturnämndens reglementen
baserade på SKR:s ftirslag fran 2018. Överfiirmyndarnämndens reglemente
ftireslås nu få samma nya struktur.

Föriindringarnaär tämligen omfattande varftir de inte låter sig beskrivas i
text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämftira med
åindringsftirslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak
inte är såirskilt stora. Strukturen åir emellertid annorlunda. Det nya fiirslaget
bär också en större tydlighet än tidigare.

Sakliga ändringar

Vissa uppdateringar ftireslås i2kap.1 $ genom att paragrafen har
omformulerats. Sista meningen har flyttats till 2 kap. 4 $.

IM
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Nämndens särskilda uppgifter i2kap.4 $ har också uppdaterats genom att
de uppgifter som nämnden redan ansvarar ftir har lagts till, studera ft)rslaget
ftir att se ändringarna.

4 kap. 12 $ har skrivits om och den sista meningen har tagits bort eftersom
samma innebörd återfinns i 4 kap. 8 $ 5 st i det i den nya mallen.

Kommunjurist Matthias Kågell har framtagit ftiljande forslag till reglemente
ftir Utbildningsnämnden;

'4es,?#

iS Ronnebv
aL' xo*'trux r

FORFÅ-I'TN INCSSÅMLINC

RnGLEltlENIh
uTBt t-DNI NcsNÄil,iNDEN

Utgivare: Konununledningsfbwalhtingen
6äller frÅn och med: dd nrÅnad 20?0
Antagen: Kf 2020-nmldd, s\ , dnr K,S

Andrad:

Reglemente för Utbild ningsnämnden
Utöver vad sonr ftireskdvs i kommunallagen lor nämnder och dess verksamhet gäller
bestärnrnelserna i detta reglemente.

1 kap. lnledande beståmmelser

Allmånt om nåmndens uppgifter

l$
Utbildningsniimnden ansvarar ftir i detta reglemente angivna uppgifter samt ftir uppgifter som
enligt lag eller örfattning ankommer på nämnden, med undantag ftir de uppgifter som
kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd eller där komnrunfullmäktige i särskilt fall
beslutat annat.

Nåmnden ska ldlja det kornmunfullmiillige - i reglemente, i samband med budgel eller i annat
siirskilt beslut - har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka fiör att fastställda mål uppnås
och i övrigt ölja givna uppdrag och angivna rihlinjer.

Nämnden ska leda ftirvaltningens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv genom att utöva en
samordnad stymi[9. Nämnden ansvarar ftir att dess organisation är lydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av konnrunfullmäktige fastställda mål och styming samt lagar och andra
ft rlbttningar ftir verksamheten.

Nämnden ska inom sitt ansvarsotntåde svara lor sarnordning och aktiv sarnverkan samt samråd
med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörcr, rnedborgardialog med
kommunmedlemnrma samt omvärldsbevakning.

sd
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2 kap. Uppdrag och verksamhet

Ansvarsområden

r$

Utbildningsnilmndens ansyarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen
(2010:E00) för kommunens utbildning inom dd offentliga rkolvårendel ltlr barn, ungdom och
Yu(n& $om bildsr skolbamomsorgr fBrskola, grundskoln. sånkola, gymnasieskcla och kommunal
xuxenufbildning.

Ansvar

2$

Nknndens ursrrr innebår att deu ska inorn sina ansvsrsområden

L ansvaru tör att verks*mheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning,

.!. ansvsrfl för regelmflssig upplbljning och uh,årdering inom sim rnsränområden {iör detta
än&mål ska nilmnden tillåmpa en elfektiv intern konholl),

3" regelmåsrig till kommunfullnråktige rapportern hur vertsamheten utr,ecklas ach hur den
ekonsmiska sHllningen Sr under budgetåret, samt

4. rapportera hur nåmnden fullgiort uppeaC som kommunfullmilrtige låmnat.

Allmänna uppgifrer

3$

F{$mnden skn insm sitområde svarr ftlr

I . utformning av infornrationsverksamhet,
2. arbelet med kommunens lånpiktign mål om en ekologiskt Mllbar utveckling
l. vården svnflmndensarkiv,
4. underhåll och f$rvaltning av lös egendon,
5" investcringar i löa egendom inom ramen för beviljade anslag
6" rrbetsgir,arrnsvare{ för aftetsrniljön inklusive det systematiska erhetsniljöarbetet,
?. att f8lja lokslt sanverkansavtal, samt vid behov förhardla enligt 1l-14 och 38 gg och

information enligt 19 $ lag {1976:580) om medbestänrmande i arbetslivel vad ayser
nåmndens verksamhetsfrågor, sunrt

L beslutaomfrågorsomrörtillfimpningav2kap"tryckfrihetsförordningen{l9rt9:105}och
offentlighets- och sekrstesslagcn (2009:400).

Sårskilda uppgiftår

4$

Utbildningsnömnden ansvarar för Kultunkolan, verksemhet på Kunsknpskållan och
intematyerksamhet inom gymnasieprogrammet Flygteknik, Blekinge Naturbruksgymnasiun
samt gymnasiesårskolrn Sjöarp.

2 {lo}

l,4r
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Avtal

s$

Lltbildningsnilnnden äger råft att, inom sin budgetran, träffa avtal om {örhyrning av lokaler fBr
sin verksamhet med en lång$ta hpestid om fem år eller med en högstn hyru uppgående till l0
prisbasbelopp per år.

Ovnn nåmnda rått nvser extemt fbrhyrda lokrler samt lokaler som hyn av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande f*nr fu ellsr l0 prisbashelopp clltr båda kräys kommunfullmilktiges
beslut.

Personuppgifrer

6$

Nåmnden är personup,pgiffsansvnrig ftlr de register och an&a behandlingar av penonuppgifter
som sker i nämndens verkmmhet.

Författningssamling
?$

Nämnden ansvårar ftlr att np,pdatera fbrfattningssamling inom verll$åmhetsområdet och afi denna
hålls tillgånglig i lagstadgad form.

lnformation och samråd

8$

Nämnden och nåmndens ordmrande skr i m0jlignste mån från ftn'ultning och andra nflmnder
erhålla den information och det underhg surn behövs f[r sin verkssmhst.

Råtten till information osh rmderlng innefaftm inls nppgifr för vilken sclilstess råder.

Nämnden ansyilar för stt ssmråd sker med kommunstlrelse och andrr nÄmnder når så erfordrrs
samt sft vara behjålplig med de ythanden och uppgiffer som behövs för att kommunstyrelse eller
annnn n{mnd ska kunna fullgöra sinn uppgifter.

Samråd bör åven ske med löreningar och organisation når dessa ilr sånkilt berördr,

Itfunndcn beslutsr om formerna för samrådet.

N$mnden ska yerka för att samråd tker med dem scm nyttjar dess tjånster.

Nåmndens uppfolining och redovisning
e$

Nämnden skn kontinuerligt lölja upp sin verksamhet"

Nilnnden ska två gfurger per är redovisa till fullm{hlige hur de har futlgiort de uppdrag som
fullmfiktige lånnrt dem;

l. i reglemente,
2. genom finansbenryrdigarde.

Nåmnden ska vid redovisningen även redogöra lör hur uppdrrg som delegerats titl den fullgiorts.

r ir0i



ffi SAMMANTnÄoespnoToKoLL
2020-04-16

Sida

21(46)
KOMMUN

Utbildningsnämnden

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som faslstållts av fullmåktige. Redovisningen lflmnas till
konmunstyrels,s[ öom sanordnnr de olika nåmndernas redovisningar.

l'{ömnden skr också fullgöm npporleringsskyldighet som ålagts dem enligt spaciallag.

3 kap. Organisation.

Organisation inom verksam hetsområdet
r$
Nåmnden srrsvamr fördess organisation flr tydlig och sndanrålsenlig med hånsyn till av
fullmflktige fastst$llda mål och styrning och andra författningar för vertsamheten.

Sammansåttning

2$

Utbildningsnflnrnden bertår rv de{ antal ledamöter som fullnåktig* beslutat.

Presidium

3$

I'lsmndens presidium ska bestå av qdförånde, fönte vice ordftlrunde osh enfrE r"ice ordfbrande
och uhe* av *cnmrmfullmäktige.

Viceordflrandena sks bitISdE ordförandcn i uppgifun nil planera och lcda sammantrådct i den
mån ordförundcn nnseratt dnt behsvs"

Utskott

{$
Inom L"lthildningsn{mnden ska det finnas ett beredningsutskoft, Utsko{tet ska bestå av rå mångp
ledsmötsr sum firllmåktige beslutar. Nämnden ftlr dårutöver framställa titl fullmsktige onr att
inrflttn ytterl igare utskott.

Personal

s$

Den
uthi

personnl som skn bitråda tltbildningsnf,mnden vid fullgörandet nv dess uppgifter ingår i
ldn ings förvaltnin gen.

Ordforande

6$

Det åliggw ordlbra:rde

l. aä leda nåmndens arbete och sanrmanträden,
2. kalln till sammmtråde i enlighet med lag och reglemente,
l. kalla ersåftare,
4. inför mmmanffidena se till att ärenden som ska behandlas i nåmnden vid behov år

beredda,

4tl0t

I,M
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5. se till att fildigberctlda {renden snilåst behandlas i nämnden, samt
6. bevaka att nålnndens beslut verkställs.

4 kap. Nämndens arbetsformer m.m.

Sammantråde

r$
Ntunnden sammantråder på tid och plats som nämnden b+ståmmer"

Sammanffide ska hållas ochså om minst eil tredjedel av nflmndens ledamöter begår det eller om
ordfbranden anser att de{ behövs. En begf,ran om exha sammnntrflde skt göras skriftligen ho*
ordfbranden och innehålla uppgift om det eller de {renden som önskas bli behandlade på det
exha sammsnffddet

Ordföranden ska, ont möjligt, samråda med vice ordf8rendenå om tiden för extra samnranhåde.

Om det föreligger sårskilda skål fär ordförnnden stålla in stt sammanffide eller åndrs dagen eller
tiden för sammanffidet. Onr uröjligt sks samråd ske med vice ordfördndena.

Om ord{öranden beslutar att ett sanrmanhåde skr stållas in eller att dagen eller tiden filr ett
snntmantråde skn ändras" ska otdfEranden se till att wrje ledamot och ers{ttare snarflst
undenäites om berlulet.

t'ltrnndsn skr sensst i nnvember fssbHlh tidema f$r ordinnrie summantöde n{stkommande år.

Andna sammanträdsn
r$
När komnunfullmäktige sammantnilder hör ingr andra sammanffiden hållas.

Ansvar ftir kallelse

-1$

Ordföranden snsvarar för att kdlebe utfilrdas lill sammantrfldena.

Nsr varken ordfbnanden eller vice ordförandena krn kalla fill sarnmanffdde ska den som har
$ämtgjo'rt som ledamot i nåmnden långst tid gsra det {åldempr*sidenten). Om flera ledåmöter
hnr lika lång tjänstgöringstid tullgörs ordltlrandens uppgiåer uv dnn illdste nv dem.

Formalia och utskick av kallelse

4$

Knllelsen ska vara skriftlig ach innehålla uppgrft om tid och plats för sammsnffidet.

Knlletsen ska tillstållas varje ledumot ocb ersåttare samt annan förtraendevald som lilr närvara på
vid sammanhådet på !ämpligt sått" senast fem dngar förc ssmmanfiädesdagen. Ksllelse lilr ske
elektraniskt om det inte är olånrpligt, Ordlönnden beståmmer formen för kallslse,

I undantagsfall får kallelse ske på annat sått.

5 ir0)
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Föredragningslista

s$
Kallelsen hör åtföljas rv {bredmgningslista. Ordföranden beståmmer i vilken utstr&kning
handlingor som tillhör ett ärende på löredragninglistan ska bifogos kallelsen.

Offentl iga sa mmankäden

6$

Nämnden fär besluta om offentliga sammantråden.

Off*ntliga sammantrflden lilr inte hållas i årenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
örekommer uppgifrer som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
?$

Nämnden fär, om sflrskilds skål föreligger, rammantråda med ledamöter nflrvarande på distans.

Sådnnt snrnmantrftIe {i[r endast tgå rum um ljud- och bildöverlbring sker i re{ltid offh på ett
sådant sött att samtliga deltagare kan se och höra vanondra på lika villkor" Lnkrlen ska vara så

be*kafful ntt inte obehöriga kan ta del rv sammantrådeshandlingar. bild och ljud"

Nämnden fÅr bestånlnta vsd sam nflrmare shn gfllla för deltagnnde på distans i nflmnden.

Närvarnrätt

8$

Kommunsqrel*ens oldlbnmde får nf,rvara och delh vid snmmantrflden mod nämnden" mqn irts
delta i besluten. l.{ämrd ffir dänrtöver msdLne lcdamot av konrmunstlmlsen denna rå.tt.

Kommunsgnelsenr ordl$rande hilr också rått dt fä sin nrening antes.tnnd i pr,otnkoll*. Drn
förtroendevalde har i den utstråckning nflmndcn beslutrr rätt aft fil sin mening antscknud i
pr$ohollet.

ll$rutöver lär n$mnden med6le fththroendevald sont inte är ledamot eller ersåtlare i nåmnden att
Riln'ara rid sammnnffide med nåmnden fbr ott lsmna upplysningur.

Åven anstålld i kommunen och särskilt srkkunnig kan medge* dennu rätt. Om nåmnden b*:lutar
det, får den som knllats delta i överlsggningarna.

Nf,mnden får hånrtöver hestålrnnrå ott annnn sha ha rått utt nårvara vid nämndens snmmanhäden,

Nllrvcroråtten gåller inte ånenden sonr rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommundirektörens nårvarorätt

e$

Knmmundirektören fär nårvara vid nämndens samnranffiden.

Förvaltni n gschefens närvarorått

l0$
Förvaltningschefer under nämnden fiLr nårvura vid nåmndens stmmanhäden"

fi {r0)
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Nåmndsekrelerarens närvarorätt

ll$
Nåmndsekrcteraren har närvarorätt och ansvanr fttr pmtokollföring vid nåmndens och
hulturutskottets sammnntr[den.

Personalföretrådares närvarorätt

n$
Personalföretrfldnre har närvaro- och ythandeiäft vid behandling uv personalärendsn.

Medborgarfcirslag

13$

Medborg'arfömlag där fullmäktige flvcrlåtit till nårmnden att fafta beslut, ska om möjligt beredas
så ntt nämndsn knn fatta beslut inom e{t år från det att förslngd våcktes i fullm{&tige.

Nämnden ska futlöpande informera fullmsktige om de beslul som fattss ianledning av en
medborgarfbrslag.

tlämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarfönlag som inte avgiorts inom eft år från
det att fbrslagen våc*;tes i komnunfrrllmsktige.

Fullmälrtige ska informerns onr nnledningen till att årenden inte avgiorts och nÄr beslut knn
ftlrr'tutas ftfras. Redovisningen ska görrs på fullmflktiges ordinarie snmrnanffiden i juni och
cktober.

t'Itu ett medboryrrfbnhg berctts färdigt och beslut sln fattar, ska ltrnshgsställaren undenåtbs.

Nåmadsn filr besluta ilt den eller de som har väclrt ett åEnde g€nom medbcrgerförshg Hr
ntn'rr:f, når nännden behendlnr trurxlet i övcrl[ggringarnr nren inte när beslut fattas.

5 kap. Ledamots tjänstgöring

Ledamots förhinder
1$

En lsdamot som år förhindmd att delta i ett sammaniräde eller i en del av ett srmmmtråde, ska
snårsst anmå"la detta till nämndens sekreterare.

Enåttare inkallas snårasl möjligt till $ilnstgöring av nåmndens sekreterare

Erså$ares tjänstgöring

?$

Om en ledamot år fbrhindrad att delta eller aft vidare delts i ett sammantråde ska en ersåttare

$änstgöra i ledanratens stfllle. Den ersflttaren ska kallas in sonr står i tur stt $änstgöra och sonr
inte redan hnr kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pigående sammffffide hrr råft att tjänstgöra äyen om en
emättäre trått i ledamotens stålle"

7 {!0}
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Tiänstgöringsordning

r$
Enåttarna ska, om dessa inle våljs proportionellt, tjflnstgöra enligt den ordning som fulhnäktige
har beståmt. Onr ingen ordning Sr beståmd, kallas ersåttare i den ordning de tagits upp i
fullmf,ktiges protokoll Hn valet. En ersäftare från samnu parti som den frånvarande ledsmoten
hnr alltid rått att träda in i istållet för en ersättare från ett annat patri.

En ledamot sont inställer sig under sammanffide har r$tt aft tjånstgöra flven om m erstlttare har
hätt i ledamsens stålle.

Ersflttare som inte tjflnstgör har rf,tt ntt delta i överl{ggningarna och {il sin mening nntecknad till
protokollet.

Jåv, avbruten tjänstgöring

4$

En lsdamat eller en erråttsrs som avbrutit sin tjånstgöring på grund av jäv i ett trende tilr
{änstgörr igen sodan årendet hrndlngts.

En ledåmot som hur avbrutit tjänstgöringen en gång under e{t samnrrntråde på grund nv snnåt
hinder ån j$v, fflr åter tjf,nstgörå om enättarsns inhåd* har påverkat styrkebalansen melhn
partienra.

Yrkanden

s$

hlär n8mnden f$rklarat örrerlilggningen i ett urende avslutad, går ordförrnden igenom dn
yrkanden som fnamsillllts under överlflggningen och kontrollerår att de har uppfattats kornnkt.

Ordförrnden befllsterguromgången med e{t klubbslug. Därefier får inte något yrkande fidms
eller lfggas till, om iffie n[mnden enhfllligt be*lutar ntt medge det.

Om ordlbmnden anser att det bu'hövs ska den lednmat som har framståtrlt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Deltagande ibeslut
6$

En ledsmot som, dflr dettn år möjli$" avser stt avstå från att delta i ett heslut, skn umsla dettn
till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot sonr inte gjart en sådsn anmälan anses ha deltagit i beslutet om nåmnden fattår det
med acllnmstion,

Reservation

?$

Orn en ledarnot hff reserverat sig mot ett beslut och ledamcten vill motivera resen'ationen ska
ledamotsn göm det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har faststålIs lbrjusteringen av protokollet. Motsvuande gflller vid omedelburju$ering.

I ir0l
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Justering av protokoll

8$

Protokollet justeras av ordföranden och en lsdamot.

Nämnden kan besluta att en pnragraf i prntokolle{ skn justeras omedelbart. Pnragrafen ska
rsdovisas skriftligt vid sanrmantrådrt och jnster&s år ordönrnden ach en ledamot.

Kungörelssr och tillkännagivandeR av föreskrifier m.m.
e$

Nilmndea ansvarff för att beslut och Jömskriffer inom det egnil ånsvffrområdet kungörs enligt
gällande bestilmmel ser.

Delgivning

l0$
Delgivning till nsmnden sker genom ordf0rande. f[nalhingschef eller annan rom nåmnden
utser

Undertecknands av handlingar

lt$
AYta[ anefl hutillingaroch skrivelser som beslutss av nflmnden ska undertocknas av
ordffirmden" eller vid Srfall för ordfrranderu au vioe ordfBranden och konhsignerss sv cn
anstålld som nåmnden beståmmer.

Ersättare fcr ordforanden och vice ordforandan
lt$
Om vnrtsn ardfhranden eller annan i presidiel krn delta i ett hrlt sammsntr$de eller en dsl av ett
sammnnträdq tllr nåmnden utsc tnnän lEdrmd:lom er$ättflre lör dessa. Tills valet ftlmflttnts,
fullgörs ordförandes uppgiffer av dEn aom h*r $iln$$ort som ledamot i nämnden långst tid. Om
flera ledamöter htr lika lång tjånstg$ringstid fullgörs *rdförandens uppgifter av den äldste av
dem.

Motsvarnnde gåller om ordfbnrnden elter annan i presidiet inte kan fullgörr sitt uppdrng under en
lilngre tid. Ersåttaren ska fullgöra san*lip ordfbrandens eller övriga presidiets uppgifter,

6 kap. Utskott

Ordforande

l$
Inom ett utskott våljer nånrnden för den tid nånuden beslutar bhnd uBkottets ledamöler en
ordförrnde och två vice ordffiranden"

e{r0}
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Uts kottets arbetsformer

2$

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl år lörhindrad att fullgöra sitt
ilppdrig {br längre tid filr nåmnden utse en annan ledanrot i utskotiet att som ersfittare f$r
ordföranden fidlgönn dennes uppgifter.

Fyllnadsval

3$

Åvgfo en ledamot i ulnkoftet, som inte vdts proportionellt, ska fyllnadsval snflmst ftlrrflttas.

Sammanträde och protokoll

{$
Utskottet sitmmnnh{der på dag och tid sonr varje utskott bes'Hmmer. Sammanbfidet ska också
hållas når ordförnnden flns,er ått det behövs eller nör minst hålften sv ledffn$ter beger det.
l-ltskottet får handlsgga årenden bara når mer ån hälften av ledsmötemc år nflrvaxmde.

Vid utskottssanrmantnäde skn prutokoll fbras.

Utskottets arb€bfurmer
s$

Vnd rom föruskrirs i drttr reglenrente om kallelse till nlmndens ssmmflnträden, anmillan av
hirderått närvaru vid nfimndens snmmsnfröde och *rsflttare lilr ordfIrr:rnde i nämrden gäller i
tillåmpliga delnr även för utskottet" om inte rnnat säxkilt har fbreslcririb,

lJtskotfpt bestsmmer u8ver vad som följer nv detta rqlemente sjålv aine arbetsforms.

Beredni ngsutskstlets up pg ifr er
6$

De årffden snm skn avgöras nv nlfirutdfli i dess helhEt bör fBrst redogöras fbr i
berodningsutskottet. Beredningsutskoftets ardförande uvgör hur årenden ska redogöras i
utskottct.

Beredningpnbkofte{ lånrnu samtliga årenden vidare till nånrndens ordförande ftir fastställande
av dagordning i enlighet nred 3 kap.6 g.

Beredningpubkottet omfattas ej av beslämm*lserna i 6 kap. 4-5 $$ detta reglemente.

Rqglementet tråder i kraft den dd mm lö2*.

r0 it0)
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Bedömning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) redogjorde ftlr förslag till ftirändringar som
bör tas i beaktande vad gäller utbildningsnåimndens reglemente. Följande
ftirändringar fiireslås ;

Underlaget sid.2,2 Kap $4 (Srirskilda uppgifter)

Kulturskolan ändras till Ronneby Kulturskola.

Underlaget sid.4, 3 Kap $6 (Sammanträde)

Det åligger ordftirande:

p.2 kallatill sammanträde i enlighet med lag och reglemente

p.3 kalla ersättare,

ftireslås iindras till

p.2 att ansvara ftir att kallelse till sammanträde utfiirdas i enlighet med lag
och reglemente

p.3 att ansvara ftir att kallelse till ersättare utf?irdas,

Underlaget sid.5, 4 Kap $1 (näst sista stycket, sista meningen)

.. ska ordftiranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.

fiireslås åindras till

.. ska ordftiranden siikerställa att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

Underlaget sid.S, 4 Kap g4 (Formalia och utskick av kallelse)

Nedanstående mening ftireslås infogas ftire sista meningen i andra stycket.

Nåir kallelsen och nämndshandlingar sänds elektroniskt så såikerställs
utskicket även via mail.

Utdragsbestyrkande
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Underlaget sid.7, 4 Kap $ I 1 (Nämndsekreterarens närvarorätt)

Föreslås att "kulturutskottet" tas bort då det inte finns något sådant utskott i
Utbildningsnämnden och att meningen får ftiljande formulering;

Nämndsekreteraren har niirvarorätt och ansvarar för protokollftiring vid
nåimndens sammanträden.

Underlaget sid.9--10, 6 Kap $$ 1-5, (Utskott)

Då utbildningsniimnden inte har ett utskott i den mening som åsyftas i rubr
paragrafer under kapitel 6, utan istället har ett beredningsutskott dtir något
protokoll inte ftirs, ftireslås att dessa paragrafer utgår.

Föreslås även att sista meningen i $6 (Beredningsutskottets uppgifter) tas
bort om rubr paragrafer försvinner;

"Beredningsutskottet omfattas ej av bestämmelserna i 6 kap. 4-5$$ detta
reglemente."

Förslag till beslut
Föreslås att ovanstående redogörelse över föreslagna ftirändringar ses som
ett svar på remissen och tillställs kommunjurist Matthias Kågell.

Deltar idebaften
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ftirslag gällande ftireslagna
ftirändringar i reglementet och att ovanstående redogörelse ses som ett svar
på remissen.

Exp:

Matthias Kågell, kommunjurist

l,gd
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s43 Dnr 2020-000050 624

Patie ntsä kerhets be rätte lse n för E levh ä lsa ns
medicinska insats (EMI) är 2019. Redovisning.

Sammanfaftning
Christina Harang, verksamhetschef ft)r EMI, delgav utbildningsnämndens
ledamöter framtagen Patientsäkerhetsberättelse ftir är 2019, vilken
genomgicks och kommenterades.

Bedömning
Syftet med patientsåikerhetsberättelsen åir att redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att ftirbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur verksamheten har arbetat fiir att
identifiera, analysera och minska riskema i verksamheten.

Det finns goda rutiner och ett stort fokus på patientsäkerhetsarbetet inom
EMI, Ronneby kommun. Brister som identifierats under året redovisas i
Patientsäkerhetsberättel sen.

Noteras att det under 2019har inkommit l9 awikelser. Awikelserna har
analyserats av MlA/verksamhetschef.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås fastställa fiireliggande ftirslag till
patientsiikerhetsberättelse ftir Elevhälsans Medicinska Insats 20 1 9

Deltar i debatten
Ordfiiranden Äsa Evaldson (M), 1:e vice ordf Silke Jaocb (C),
nåimndsledamöterna Rune Kronkvist (S), Lars-Olof Wretling (L), Anna-
Karin Wallgren (S) och Tony Holgersson (SD), samt tjänstgörande ersättaren
Martin Engelsjö (M) och Lars Sager (M).
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Yrkande
ordftirande Åsa Evaldsson (M) önskar att ett tillägg med ftirteckning över
ftirkortningar läggs till Patientsäkerhetsberättelsen, samt att vissa
redaktionella ftirändrin gar av textmaterialet sker.

Beslut

Utbildningsniimnden fastställer Patientsäkerhetsberättelsen fiir Elevhälsans
Medicinska Insats (EMI), med tillägget att komplettering sker med
ftirteckning över ftjrkortningar, samt att vissa redaktionella ftiråindringar av
textmaterialet sker.

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Christina Harang, Vch EMI
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s44 Dnr 2020-000194 624

Nämndsinformation om Elevhälsans Medicinska
I nsats/EMl :s verksam het.

Sammanfattning
Christina Harang, verksamhetschef ftir EMI, delgav utbildningsnåimndens
ledamöter redogörelse över den verksamhet som bedrivs vid Elevhälsans
Medicinska Insats.

Elevhälsans medicinska insats åir en del i den samlade elevhälsan och bidrar
med viktig medicinsk- och omvårdnadskompetens till EHT-teamen ute på
enheterna. Olika kompetenser som kan bidra med kunskap utifrån sin
profession.

Under hösten har verksamheten implementerat digitala hälsoenkäter som
anviinds vid hälsosamtalen och som eleverna besvarar via dator. Svaren
skickas direkt till elevens EMl-journal och vissa utvalda frågor och hälsodata
skickas sedan vidare till ett nationellt kvalitetsregister, EMQ. Detta iir ett led
i ett samarbete med Region Blekinge som samtliga kommuner i Blekinge har
ingått.

Nåimndsledamöterna delgavs även exempel på statistik som hämtas från
joumalsystemet PMO, samt hälsoenkäter och exempel fran EMQ (emq.nu)

Vidare redogjorde Christina Harang fiir organisation och bemanning inom
EMI. Totalt arbetar tio skolsköterskor inom EMI, Ronneby kommun. Två av
dessa skolsköterskor arbetar 70 oÄ, övriga I00 %.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke Jacob (C),
nämndsledamot Tony Holgersson (SD) och tjänstgörande ersättare Lars
Sager (M).
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Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Christina Harang, Vch EMI
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s45 Dnr 2020-000164 880

Begäran om svarsyttrande ang förslag till ny
biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-2029.
Förslag.

Sammanfattning
Av Maria Sj ölund, kvalitetsutvecklare, framtaget svarsyttrande framgår
ftiljande;

Enligt 17$ i bibliotekslagen (SF S 2013:801) ska varje kommun ha en
politiskt antagen plan ftir hur den kommunala biblioteksverksamheten ska
bedrivas och utvecklas. En biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper
som finns i den kommunala verksamheten - inom Ronneby kommun innebåir
det folkbibliotek och skolbibliotek.

Teknik-, fritid- och kulturnåimnden är huvudman för folkbiblioteken och
utbildningsnämnden ftir skolbiblioteksverksamheten.

Ett ftirslag till ny biblioteksplan ftir Ronneby kommun har arbetats fram
under våren 2020 av personal från Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen
samt personal fran utbildningsfiirvaltningen. Underlagen fran de båda
ftirvaltningarna har sammanställts till ett gemensamt ftirslag till
biblioteksplan och skall antas av respektive nåimnd samt efter bifall i
kommunfullmäktige. Planen fiireslås gälla under tiden2020-2023 och vara
vägledande ftir bibliotekens verksamhetsinriktning under aktuell period.

Bedömning
En biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara
utvecklande och ange mål och inriktning ftlr verksamheten. vår bedömning
är att den ftireslagna biblioteksplanen uppfyller de villkoren.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås anta fiireliggande förslag till biblioteksplan ftir
Ronneby kommun 2020-2023.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M).

Beslut

Utbildningsnåimnden antar ftireliggande fiirslag till biblioteksplan ftir
Ronneby kommun 2020 -2023

Exp:

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Teknik, fritid- och kulturftirvaltningen FK
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Utbildningsnämnden

s46 Dnr 2020-000175 6'tg

Yttrande över Ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB
om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola (Dnr Sl 2020-8411.
Förslag.

Sammanfattning
Av Elisabeth Hej man, kvalitetsutvecklare, framtaget yttrande gällande
ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkiinnande som huvudman ftir
utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Karlshamns kommun,
framgar ftljande;

Gymnasieskolor i Syd AB ansöker om godkåinnande som huvudman ftlr en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Fria Läroverken i
Karlshamn i Karlshamns kommun fr.o.m. läsåret 202112022. Ronneby
kommun bereds möjlighet attyttra sig i enlighet med 2kap.5 $ skollagen
(2010:800).

Gymnasieskolor i Syd AB ansöker om att bedriva:
. Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa
. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi
. Samhällsvetenskapsprogrammetmedinriktning

beteendevetenskap

Vid fullt utbyggd verksamhet planerar skolan ft)r totalt 108 elevplatser på
ovan nåimnda program.

Utbildningslorvaltningen i Ronneby bedömer att en etablering skulle
medftira påtagliga negativa konsekvenser ftir den kommunala verksamheten
i Ronneby kommun.

Bedömning
E konomis ka/o r ganis ato ris ka ko ns e kvens e r

Karlshamns kommun ligger inom pendlingsområde och de etableringar som
görs diir har dåirmed påverkan även på gymnasieskoloma i Ronneby
kommun.

sö
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Det finns redan en överetablering på sökta program, såväl lokalt som
regionalt. Ett godkiinnande av sökta utbildningar skulle innebåira att antalet
elever på respektive program/inriktning sprids på fler antal
utbildningsanordnare och att de lediga platsema blir fler.

Huvudmannens kostnader ftir utbildningen ftirdelas på fiine antal elever
vilket innebiir att kostnaderna ftir respektive hemkommunen ökar och att
kommunens programpris ökar. Det leder till ett minskat resursutnyttjande
(lärarkompetenser, lokaler, materiella resurser osv) och en ökad press på aff
minska kostnaderna i den kommunala verksamheten.

När eleverna på sökta program/inriktningar ftirdelas på fler utbildnings-
anordnare ökar också sårbarheten ftir eleven, och risken fiir skol- och
programnedläggningar till följd av svag sökandebild.

Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder redan idag ekonomiprogrammet med
inriktning ekonomi, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
beteendevetenskap samt barn- och fritidsprogrammet med inriktningen fritid
och hälsa. Av den historiska sökstatistiken att döma kommer inte
gymnasieskolan Knut Hahn att fylla det ftirvåintade antalet utbildningsplatser
på ovanstående program.

Pedago gis ka konsekvenser

I tider av lärarbrist är vår bedömning att kvalitdn ftir kommunens elever
riskerar sjunka om flera aktörer ska konkurrera om ett fäital lärare.

Kommuner/ft)rbund som Ronneby kommun har samverkansavtal med

Gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge
Bjuv, Båstad, Burlöv, Eslöv, Gymnasieftirbundet Bromölla-Sölvesborg,
Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad,
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Olofström, Osby, Perstorp,
Karlshamn, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala,
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
samt Östra Göinge.

Samverkan Sydost
Emmaboda, Kalmarsunds gymnasieft)rbund (Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga och Torsås), Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström,
Oskarshamn, Karlshamn, Tingsryd och Växjö.

srgn
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Utbildningsnämnden

Statistiskt underlag
1. Befollcningsprognos över kommunens I6-åringar de kommande fem åren

(år 2020-202s)

Antal folkbokfttrda i Ronneby kommun, vtfall2020, prognos 2021-2025

2. Sammanstrillning över antalet kommunala ochfristående gtmnasieskolor i
Ronneby kommunen som idag erbjuder efterfrågade program samt uppgifi
om antalet befintliga utbildningsplatser på respehive sökt program och
inriktning.

Ronneby kommun har en skola, Gymnasieskolan Knut Hahn, med fyra
skolenheter, som erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi,
Samhällsvetenskapspro grammet med inriktning beteendevetenskap samt
Barn- och fritidsprogrammet med indktningen fritid och hälsa.

Det finns ingen fristående gymnasieskola i Ronneby kommun som erduder
de sökta programmen/inriktningarna.

3. UppStft om antalet befintliga utbildningsplatser på respehive söh
program och inrihning.

Preliminär antagningsstatistik for 2020 års gymnasieval visar att det finns
lediga platser på sökta program i Ronneby.

Preliminiir antagning (pågående), Gymnasieskolan Knut Hahn 2020-03-03
Källa: Antagningskansliet ftir Karlshamn, Olofström och Ronneby

Antal 16-
åringar

298 268 364 319 315 334

Barn och fritidsprogrammet 20 14 20 0

Ekonomlprogramrnet 30 15 2A 10

Samhällsvetenskapsprogrammet 50 40 48 ')

IM
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Utbildningsnämnden

Gymnasieskolan Knut Hahn har 46 elever inskrivna på Barn- och
fritidsprogrammet, 65 inskrivna elever på ekonomiprogrammet och 115

elever inskrivna på samhällsvetenskaps-pro gramm et (2020 -03-26). Eleverna
blir antagna till programmet och väljer inriktning år 2.

4. Uppqtft om kommunen avser att erbjuda söha program och inrihningar
lcisåren 2020/21 och 2021/22

Ronneby kommun avser att även under läsåren 202012021 och202ll2022
erbjuda barn och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa,
ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, samt samhällsvetenskaps-
programmet med inriktning beteendevetenskap.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen i Ronneby bedömer att en etablering skulle
medftira påtagliga negativa konsekvenser ftir den kommunala verksamheten
i Ronneby kommun.

Utbildningsnämnden ftireslås överlämna yttrandet över ansökan från
Gymnasieskolor i Syd AB om utökning av en befintlig fristående gymnasie-
skola vid Fria Läroverken i Karlshamns kommun till Skolinspektionen.

Deltar i debatten
Ordft)randen Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Lars-Olof Wretling (L).

Barn- och fritidsprogrammet 2t 15 10 46

Inriktnins fritid och hälsa 4 0

Eknnorni ?1 18 26 65

Inrik*ning ekpnomi I 10
S arnhållsvetenskapsp rogrammet 39 ..*5 31 115

I nriktnine b eteendevetenskap 29 29
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Utbildningsnämnden

Beslut

En enig nämnd antar Utbildningsftirvaltningen i Ronnebys bedömning att en
etablering skulle medftira påtagliga negativa konsekvenser ftir den
kommunala verksamheten i Ronneby kommun.

Utbildningsnämnden antar ftireliggande yttrandet över ansökan från
Gymnasieskolor i Syd AB om utökning av en befintlig fristående gymnasie-
skola vid Fria Låiroverken i Karlshamns kommun till Skolinspektionen

Exp:

Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare

td utd
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s47 Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser april 2020.

Sammanfattning
Några inbjudningar till konferenser eller kurser har inte inkommit till dagens
sammanträde.
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Utbildningsnämnden

s48 Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten april 2020.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir gymnasiets omställning att
pä24 timmar övergå till fiänundervisning. BIU Online har utbildat samtlig
personal på gymnasiet. Ordinarie schema ftiljs ftirutom att undervisningen
sker digitalt via Skype eller Team.

Distans- och fiärrundervisning sker sedan tisdag 14 april2020 päRonneby
Kulturskola.

Extra friskvardstimme har inftirts på gymnasiet då skärmundervisning åir

krävande. Skolluncher far avhåimtas på lokala restauranter och fungerarbra
överlag. Undantaget elever som har långt till matstället och inte hinner hämta
under sin 30 minuterslunch.

Vidare informerade ftirvaltningschefen kring personal som arbetar hemifrån.
Allmänna Råd från Folkhälsoinstitutet ftiljs. De som kan arbeta hemifran ska
göra det ftir att minska smittspridningen. En underskriven överenskommelse
om att ta ansvar fiir sin egen arbetsmiljö måste finnas.

Det sedan tidigare inplanerade nåimndssammanträdet på Blekinge
Naturbruksgymnasium i maj är inställt till följd av Corona. Ombokning har
skett till Ronnebysalen resterande nämndssammanträden under vårterminen
(april, maj, juni). Efter sommaruppehållet återupptas ftirhoppningsvis
inplanerade nåimndssammanträden i Kallingesalen. Information har tillsåints
nämndsledamöterna di gitalt.

Beslut om åtgärder då ftiräldrar som har symptom och arbetar hemma
kommer och lämnar/hämtar sina barn på ftirskola har tagits. Rikttinjer finns
nu avseende lämning/ hämtning och att det sker ute.

Olika restriktioner har inftirts pg a Corona. Exvis extra städning.

Allmänna Råd ftiljs ang elevers skolskjuts. Få elever i bussarna som håller
social distans har möjliggjort i stort sett oftiriindrad skolskjutstrafik.

l'.Wit#
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

På de grundskolor där matköer uppstår vid skollunch har fritidsledare satts in
som matvakter. Ett alternativ ftir att undvika problemen skulle vara matlådor,
men Kostenheten har ställt sig negativa till detta då ftirfrågan ställdes.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan österhof (S),
niimndsledamöterna Rune Kronkvist (S), Tony Holgersson (SD), Lars-Olof
Wretling (L) och Anna-Karin Wallgren (S).

Beslut

En enig utbildningsnämnd ger ftirvaltningschefen i uppdrag att kontakta
Kostenheten ang matlådor ftir att undvika köproblemen i samband med
skolluncherna inom grundskolan.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef



H SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-16

Sida

44(46)
KOMMUN
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s4e Dnr 2020-000034 000

Delgivningar april 2020.

Sammanfattning
2020.62-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir barn som vistas i landet utan
tillstånd for2020.

2020.t32-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir fortbildning ftir special-
pedagogik for2020.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), niimndsledamöterna Tony Holgersson
(SD) och Lars-Olof Wretling (L).
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Utbildningsnämnden

s50 Dnr 2020-000027 002

Delegationer april 2020.

Sammanfaftning
Av nåimndsordftiranden tagna ordftirandebeslut 2020 -03 -20---2020-03 -27, av
ftirvaltningschefen taget delegationsbeslut 2020-03-26, samt delegationslista
över tagna beslut i Verksamhetsområde Grundskola 2019 - I2-I3 ---2020 -02-
28, har del givits utbildningsnåimndens ledamöter digitalt.

Ordfiiranden Äsa Evaldsson (M) kommenterade kring tagna ordftirande-
beslut gällande ståingning av skolenheter. Vidare informerades om
kommande ordftirandebeslut gällande vissa lättnader av tidigare beslut
gällande ståingning av skolenheter. Ordftirandebeslut ftirvåintas tas den 17
april och kommer att delges utbildningsniimnden vid majsammanträdet.

Deltar i debatten
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S).
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Utbildningsnämnden

s51 Dnr 2020-000025 600

övrigt - Utbildningsnämnden april 2020.

Sammanfattning
Nämndsledamot Jonas Petersson (S) lyfte fråga ang formalia gällande
ordftirandebeslut.
Dessa beslut regleras via Utbildningsniimndens delegationsordning.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) lyfte anyo frågan kring lokalerna i
Kuggeboda.

Efter ftirtydligande fran KS au avser ftirvaltningschefen lyfta ärendet på nytt
i utbildningsnämnden under maj manad. Besked fran Socialftirvaltningen
kan inte låingre inviintas.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) lyfte fråga kring planerade besök i
verksamheten.

Inplanerade verksamhetsbesök skjuts upp pg a rådande Corona-situation.

Deltar i debatten
Ordöranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

E*p;
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

ltu'
Utdragsbestyrkande


