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Utbildningsnämnden

Närvarolista

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Kajsa Svensson (M)
Lars-Olof Wretling (L)
Rune Kronkvist (S)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M) tjänstgör istället för Christer Stenström (M)
Martin Moberg (S) tjänstgör istället för Jonas Petersson (S)
Jesper Grönblad (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD).

Övriga närvarande

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
Ronny Mattsson, verksamhetschef
Ingela Berg, verksamhetschef
Charlotte Kansikas, verksamhetschef
Gunilla Johansson, ekonom

Övriga

Nina Mattsson, lärarförbundet
Fredrika Ter-Borch Bjurek, lärarnas riksförbund
Jessika Gullin, kommunal
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Utbildningsnämnden

§ 116

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare s.k. 40 – miljonersuppdraget
utökas så att det även avser övriga kostnader d.v.s. inte som tidigare enbart
personalkostnader. Även intäktsökningar godkänns. Utöver det som
nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till uppdraget enligt
sammanställningen ska nämnderna även ta fram ytterligare besparingar
enligt följande:
– Utbildningsnämnden 7 mkr
– Vård- och omsorgsnämnden 4 mkr
– Socialnämnden 4 mkr
– Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 mkr
– Kommunledningsförvaltningen 2 mkr
Nämnderna/KLF uppmanas att se över sina äskanden en gång till. Detta ska
vara klart att redovisas för budgetberedningen i september.
Bedömning
Utbildningsförvaltningen befinner sig i ett läge där byggnationen av nya
skolor och förskolor är i ett avgörande skede. Vi är beroende av legitimerad
personal för att kunna bemanna dessa förskolor och skolor. Vikten av att
vara en attraktiv arbetsgivare har för vår del inte varit större. Det är
avgörande att vi kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.
Vi ser att bristen på legitimerad personal är stor i vissa av våra verksamheter.
Konsekvensen av brist på legitimerade pedagoger och annan personal är
bland annat att arbetsbelastningen på kvarvarande personal blir hög. Vi är
därmed beroende av fungerande stödfunktioner för att avlasta och stötta
pedagogerna i deras kärnuppdrag. Konsekvenserna av neddragningar blir
därmed negativ oavsett vilken funktion de har i vår förvaltning
Vi ser samtidigt att andelen behöriga elever till gymnasiet sjunker och att
läsförmågan hos eleverna försämras. Det är svårt att bortse från att de redan
genomförda besparingarna och sedan ytterligare 7 000 tkr kommer att få
stora negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse kommande år.
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat om att genomföra besparingar i
storleksordningen 7 500 tkr för 2022. Beslutet från 29 juni innebär dock att
ytterligare besparingar ska genomföras på 7 000 tkr. Vid uppföljningen av
tertial 1 redovisades till kommunstyrelsen, tillika budgetberedningen, det
löpande arbete som pågår och kommer fortgå i förvaltningen för att minska
kostnaderna. Ytterligare besparingar kan som sagt inte genomföras utan det
får stora negativa konsekvenser för verksamheten.
Ökade intäkter och reducering av övriga kostnader har redan tagits med i
beräkningen för de redan redovisade besparingarna. Till exempel kommer
intäkter öka då ett förslag på höjda internathyror finns med i det förslag som
tagits fram. Uppsägning av lokaler är en annan besparing som ingår i de
7 500 tkr som redan beslutats om. För att nå en besparing på ytterligare
7 000 tkr för 2022 krävs det en kraftig reducering av personalkostnader.
Dock kan storleken på reduceringen påverkas av kommande interkommunala
ersättningarna till gymnasieskolan. Den prognosen är ännu för tidig att göra,
men det finns signaler på att antalet elever som väljer en annan
utbildningsanordnare är färre och antalet elever från andra kommuner som
väljer Ronneby är fler. Om så skulle bli fallet kommer det påverka antalet
tjänster som måste sparas.
Utbildningsförvaltningen ser dock inte några andra möjligheter än att
reducera tjänster för att nå besparingskravet på ytterligare 7 000 tkr för 2022.
Bedömningen är att ca 15 – 20 heltidstjänster måste tas bort.
Förslaget från utbildningsförvaltningen blir därmed att inleda en process om
att reducera personal i storleksordningen 15 – 20 heltidstjänster.
Utbildningsförvaltningen anser att vissa funktioner, så långt det är möjligt,
inte ska omfattas av neddragningarna. Det är de funktioner som har
legitimations- och/eller behörighetskrav. Dock kan även dessa påverkas då vi
löpande ser över organisationen. Det kan till exempel uppstå vakanser eller
övertalighet i detta arbete vilket kan medföra att dessa funktioner berörs.
De äskanden som utbildningsnämnden har föreslagit för 2022 bedömer vi
måste stå kvar. Under hela budgetprocessen har budskapet varit restriktivitet
gällande äskanden. Detta resulterade i äskanden från våra verksamheter på
21 916 tkr. Dessa äskanden reducerades ner till 16 794 tkr.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att dessa äskanden måste kvarstå.
Utbildningsnämnden beslutade i juni 2021 att äska ytterligare 2 881 tkr om
en etablering av en yrkeshögskola inom Flygteknik blir verklighet. Dock är
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Utbildningsnämnden

denna post i skrivandets stund osäker. Förslagsvis läggs detta äskande, om
det beviljas, på centrala konton hos Kommunstyrelsen.

Att föreslå utbildningsnämnden ge utbildningsförvaltningen uppdraget att så
långt det är möjligt undanta funktioner som har legitimations- och eller
behörighetskrav från besparingskravet.
Att föreslå utbildningsnämnden besluta att risk- och
konsekvensbeskrivningar skall tas fram som följd av dessa besparingar.
Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ett eventuellt godkännande av äskanden för
yrkeshögskola på 2 881 tkr läggs på centrala konton hos kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Silke Jacob (C), Stefan
Österhof (S), Martin Moberg (S), Tony Holgersson (SD) och Lars-Olof
Wretling (L).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg och
förändringar:
1. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
inleda och slutföra processen att reducera personalkostnader för att
nå besparingskravet på ytterligare 7 000 tkr för 2022 (enligt uppdrag
från kommunstyrelsen 29 juni) och samtidigt följa utvecklingen
gällande de interkommunala ersättningarna.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
fortlöpande arbeta med att hitta möjligheter för ytterligare intäkter,
tillexempel uppräkning av internatkostnader.
3. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att så
långt det är möjligt undanta funktioner som har legitimations- och
eller behörighetskrav från besparingskravet.
4. Utbildningsnämnden beslutar att risk- och konsekvensbeskrivningar
skall tas fram som följd av dessa besparingar.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
1. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
inleda och slutföra processen att reducera personalkostnader för att
nå besparingskravet på ytterligare 7 000 tkr för 2022 (enligt uppdrag
från kommunstyrelsen 29 juni) och samtidigt följa utvecklingen
gällande de interkommunala ersättningarna.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
fortlöpande arbeta med att hitta möjligheter för ytterligare intäkter,
tillexempel uppräkning av internatkostnader.
3. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att så
långt det är möjligt undanta funktioner som har legitimations- och
eller behörighetskrav från besparingskravet.
4. Utbildningsnämnden beslutar att risk- och konsekvensbeskrivningar
skall tas fram som följd av dessa besparingar.
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ett eventuellt godkännande av äskanden för
yrkeshögskola på 2 881 tkr läggs på centrala konton hos
kommunstyrelsen och att utbildningsnämnden ges en tydlig
viljeinriktning i budgetarbetet.
6. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
fortlöpande se över sina löpande kostnader.
7. Utbildningsnämnden vidhåller sina tidigare äskanden.
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Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från socialdemokraterna deltar inte i beslutet och lämnar
följande motivering:
Det av utbildningsförvaltningen framtagna budgetförslaget har starkt
påverkats av minoritetsstyrets uppfattning om framtiden.
Vi deltar därför inte i debatt eller beslut idag, utan återkommer med eget
förslag till budget till kommunfullmäktige i höst.
________________
Exp:
Tobias Ekblad, förvaltningschef
Kommunstyrelsen
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§ 117

Dnr 2021-000299 670

Sammanfattning
Ronneby kommun, utbildningsnämnden, har sedan början av år 2014 ett
lokalhyresavtal med numera Stusab Fastigheter 2 AB (tidigare Blekinge
Bostäder AB), kontrakt nr 1403, avseende en lokal för förskoleverksamhet
med adress Folkparksvägen 18 i Ronneby. Då lokalen belades med
nyttjanderättsförbud har kommunen inte kunnat nyttja lokalen i enlighet med
hyresavtalet.
Bedömning
Ansvaret gällande vem som ska ansöka om bygglov och övriga
myndighetsbeslut är oklart i gällande avtal och för att undvika en långvarig
process är utbildningsförvaltningens bedömning att en förlikning är att
föredra. Det innebär att hyra för 6 månader som nu är deponerade hos
Länsstyrelsen utbetalas till hyresvärden och kvarvarande hyra för 6 månader
avskrivs. Parterna är överens om ovan nämnt hyresavtal upphör att gälla i
förtid. Lokalen ska återlämnas senast vid avtalets upphörande den 30
september 2021.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar om föreslagen överenskommelse
om upphörande av hyresavtal i förtid och att förvaltningschef får delegation
på att underteckna överenskommelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Stefan Österhof (S) och
Lars-Olof Wretling (L).
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner föreslagen överenskommelse om
upphörande av hyresavtal i förtid och att förvaltningschef får delegation på
att underteckna överenskommelsen.
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