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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Asa Evaldsson (M), Ordforande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Jonas Petersson (S)
Tony Holgersson (SD)
Tim Aulin (SD)

Tjänstgörande ersättare

Robin Bowin (V)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Sager (M) kl 08.30-12.00
Kenth Carlsson (M)
Catharina Christensson (S)
Johnny Håkansson (S)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Mon ica Sjövi nd, verksam hetsan kn uten projektledare

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölu nd, kvalitetsutvecklare
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
Gunilla Johansson, ekonom

övriga

Sonja Stran ne, Lärarförbu ndet
Carl-Arne H u ltberg, Lärarförbu ndet
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Förslag till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. Ronneby.
(Arendet har justerats omedelbart).

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav nämndsledamöterna ftirslag till
yttrande gällande planftirslag fiir kv Svarven 1. I yttrandet framftirs ftiljande;
"Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ftjr en centralt belägen grundskola
i Ronneby stad samt en idrottshall. Vidare syftar detaljplanen till att såikra
utrymmet ftir friyta som en tillgang ftir den pedagogiska verksamheten samt
vara en plats ftir aktivitet och återhämtning.
Detaljplanen möjliggör även ftjr användningarna kontor och viss typ av
verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer
flexibelt över en liingre tidsperiod.
Den som inte skriftligen framftir sina synpunkter senast under
granskningstiden kan ftirlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen."

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen har inget att erinra mot planfiirslaget i sin helhet
och dess syfte att möjliggöra grundskola på platsen. Bedömer även att
synpunkter tillgodoses eller kommer att regleras i kommande
bygglovsprocess.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår att utbildningsnåimnden godkiinner
bedömning och antar svaret som sitt eget.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M),

nämndsledamöterna Rune

Kronkvist (S), Anna-Karin Wallgren (S), Tony Holgersson (SD) och Jonas
Petersson (S), samt ersättarna Martin Moberg (S) och Lars Sager (M).

t4
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Beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot ftireliggande yttrande och antar
svaret som sitt eget gällande detaljplan ftir kv. Svarven.
Ärendet har justerats omedelbart.

Exp:

Milj ö och byggnadsnåimnden
Tobias Ekblad, Fch
Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

u
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Dnr 201 9-000037 678

Framtidens Skolor - Lägesrapport

.

Sammanfattning
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare Framtidens Skolor,
delgav ledamöterna i den nya utbildningsnåimnden historik i projektet, som
har sin grund i ett utredningsuppdrag som stod klart 2015-06-01. Dåvarande
bitr Fch Inger Hjort hade på uppdrag sett över lokalftirutsättningarna i
tätorten inkl Saxemara (Lokalutredningen 201 5).
Efter vissa revideringar består omfattningen av skolprojektet idag av
ftiljande;

.
.
.
.
'
.

En ny 4-9 skola, Parkdalaskolan, byggs i kvarteret Svarven i centrala
Ronneby. Ny idrottshall med mindre liiktare byggs också i direkt
anslutning till skolan.
Snäckebacksskolan, ftirutom äldsta delen, rivs och en ny 4-9 skola
byggs

Fredriksberg, Espedalen och Saxemara skolor blir F-3 skolor inkl
fritidshem
Skogsgårdens skola/ftirskola rivs och byggs om till 12
fiirskoleavdelningar inklusive nattis.

Ny ftirskola byggs med maximalt 6 avdelningar, på Slättagårdsvägen
i Kallinge. Privat aktör
Ny ftirskola i Kallinge södra med 10 avdelningar. Privat aktör

Permanent bygglov söks ftir Parkdalaskolan under våren-l9 fiir skola och
idrottshall och bereds samtidigt som pennanent detaljplan. Parallellt pågar
arbetet med Snäckebacksskolan och F-3 skolorna.

Vidare redogjorde Monica Sjövind kring det ftirankringsarbete som pågått
sedan mars2017 och fram till nu marc2019; och som fortsätter fortlöpande
under projekttiden.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), niimndsledamöterna Tim Aulin (SD), Kajsa Svensson (M) och
Rune Kronkvist (S), ersättarna Lars Sager (M) och Johnny Hakansson (S).
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Lägesrapporten tas

till
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Exp:
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare
Tommy Ahlquist, integrations- och kommunstrateg FK
Tobias Ekblad, Fch
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Dnr 201 9-000072 630

Utredning förskoleplatser - Prognos gällande
förskoleutbyggg nad.
Sammanfattning
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten projektledare Framtidens Skolor,
delgav utbildningsnämndens ledamöter statistikuppgifter gällande antal barn
placerade i kommunala förskolor. I dagsläget klaras inte lagkravet om
placering inom 4 månader.
Reviderad utredning gällande platsbehov ftirskola, behov av avdelningar
med tillfiilliga - inte funktionella - avdelningar kvar och ftirslag till insatser
läsår 20 1 9-2020 samt riskanalys nuläge/framtid kommenterades.
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger ftiljande i sin tjänsteskrivelse
gällande uppdaterad översyn av ftirskolebehovet i Ronneby kommun;

"Inger Hjort, tidigare bitradande rt;rvaltningschef, giorde under våren 2018
utredning avseende kommande behov av fi)rskoleplatser. Utredningen, med
Dnr 2018. 124-630, redovisades vidnrimndsammanträde 2018-04-05. I
utredningen lades framJörslag till kortsihiga och långsiktiga lösningar.
Prognos av barnantal gjordes utifrån kandart;rutscittningar men också
bedamd utveckling av barnantal/år fram till år 2023. Bedömt behov av
utbyggnad gjordes utifrån ett qv nrimnden taget inriktningsmåL, I I barn på
småbarn l-3 år och I5 barn på syskon 3-5 år.
Monica Sjövind/ick i uppgift att göra ny översyn utifrån ett "nuläge" med
fler barn/ avdelning. Vi har idag överinslcrivningar på alla avdelningar
eftersom vi måstu rt)$a laglvavet placering inom 4 månader så det cir svårt
att sciga vad som tir ett normalldge.

I samråd med områdeschefer så bestrimdes att normallcige (snitt fr;r hela
kommunen) ska vara I2 barn på småbarnsavdelning I-3 år och 18 på
syskonavdelning 3-5 år vid mritvdrde I5 mars. Om vi har ett maxvrirde I5
ohober så innebrir det att det succesivt måste fyllas på med avdelningar
allteftersom nya barn bArjar. Det tir rimligt medfr*re barn på
avdelningarna, framforallt på småbarnsavdelningar, under hösten då många
l-åringar börjar."

I"KIM
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar att bifoga den uppdaterade
översynen av ftirskolebehovet till tidigare utredningen av ftirskolebehovet

(Dnr 2018.124-630) och ftireslår Kommunstyrelsen att göra detsamma.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nåimndsledamöterna Anna-Karin wallgren (S), Jonas petersson
(S), Tony Holgersson (SD), Kajsa Svensson (M), Rune Kronkvist (S), Tim
Aulin (sD), tjåinstgörande ersättare Robin Bowin (v); samt ersättarna Lars
Sager (M), Catharina Christensson (S) och Johnny Hakansson (S).

Yrkanden
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ftireliggande beslutsftirslag
med tillägget "med tanke på de akuta behoven av förskolor".

2:evice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ordftiranden Åsa Evaldssons
(M) tilläggsyrkande.

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar att bifoga den uppdaterade översynen av
ftirskolebehovet till tidigare utredningen av ftirskolebehovet (Dnr 2018.124630) och ftireslår Kommunstyrelsen att göradetsamma, med tanke på de
akuta behoven av ftirskolor.

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
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Dnr2018-000300 001

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara
kvar på Saxemaraskolan. Ateruppraget ärende.
Sammanfattning
Utbildningsnåimnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat åirende som, då lyftes
av dävarartde2;e vice ordf Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo
återupptagit och lyfts av ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ftir diskussion;
efter att synpunkter fran Föräldraråd och Samhällsfttrening i Saxemara
framftirts gällande Saxemaraskolan.
Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att
Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen ftir Framtidens Skolor och att klass 46 fuå.rl' Saxemara skall flyttas till centrala Ronneby och den planerade 4-9
skolan.
Föräldrarådet och Samhällsftireningen i Saxemara fortsätter dock att verka
ftir en sammanhållen F-6 skola i Saxemara:

-

"att skolan bibehålls odelad fran ftirskoleklass till och med årskurs 6"
"hellre några ar med ftirskola på annan plats och dåirefter
sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, änattha bamen i Saxemara
under ftirskoleåren och lågstadiet men inne i stan under
mellanstadiet"

citat ovan fran Inlägg i utredningen kring tillgång till lokaler och möjlighet
expansion av skolverksamheten i Saxemara. Inlägget fran ftiräldrarådet
och samhällsftireningen i Saxemar a 2018-08-27 .

till

Det finns också en utredning av nya ftirskoleplatser i Ronneby kommun,
gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skolor. Denna visar på
ett behov av ftirskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet
åir störst.

Utredningen åir gjord tillsammans med Anna Hinseåing, exploateringschef,
Ronneby kommun. I utredningen saflrmanvägs statistik, översiktsplan samt
pågående detalj planer.
Utöver ovan påtalar ordftiranden Åsa Evaldsson vikten av attlyssna på
foräldrafiÅlsamhällsftjrening, samt viima om landsbygden. vidare uppger
ordftiranden att det även står angivet i Budget 2019 att diskussioner ftirs ang
Saxemara

i

såirskilt iirende.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M),

1:e vice ordf Silke Jacob

(C) och 2;evice ordf Stefan Österhof (S), niimndsledamöterna Tony
Holgersson (SD), Rune Kronkvist (S), Anna-Karin Wallgren (S), Lars-Olof
Wretling (L), Jonas Petersson (S) och Christer Stenström (M), tjrinstgörande
ersättare Robin Bowin (V), samt ersättama Johnny Håkansson (S) och
Catharina Christensson (S).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar ftljande;

-

Att ftireslå Kommunstyrelsen att ftireslå Kommunfullmåiktige att
åindra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en
sammanhållen skolgang (F-6) i Saxemara, enligt ftiräldrarådets
önskan.

-

Att

ge utbildningsfiirvaltningen

i uppdrag attutreda/ta hjälp med att

utreda om låimplig lokal för ftirskola och/eller fritidsverksamhet finns
altemativt behöver byggas i området, men;

-

Att håinsyn tages till upptagningsområde Saxemara, Droppemåla,
Busstorp, Risatorp, Ekenäs och Ronnebyhamn, då nybyggnationer av
bostäder planeras där. Detta enligt Översyn ftirskolebehov "Insatser
steg2" - planering bör påbörjas snarast möjligt. I Risatorp byggs
hyresrätter nu, och önskemål finns om aff utöka området ytterligare.
Det finns även byggnadsplaner fiir Busstorp och Ronnebyhamn.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar avslag på ordftiranden Åsa
Evaldssons (M) yrkande, med motiveringen att inget nytt framkommit efter
att utbildningsnåimnden tog beslut i iirendet 2018-12-13. Det finns drirftir
ingen anledning atLtanägotnytt beslut i frågan.

Nåimndsledamot Lars-Olof Wretling (L) yrkar avslag på ordftiranden Äsa
Evaldssons (M) yrkande.

Nåimndsledamot Jonas Petersson (S) yrkar avslag på ordfiiranden Åsa
Evaldssons (M) yrkande med motiveringen att prioritet i så fall bör ske på
Kallingeskolan.

Utdragsbestyrkande

1
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Niimndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall
Evaldssons (M) yrkande.

Nåimndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) yrkar
Stefan Österhofs (S) avslagsyrkande.

till

ordftiranden Åsa

bifall till2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare Robin Bowin (V) yrkar bifall
Österhofs (S) avslagsyrkande.

Nåimndsledamot Christer Stenström (M) yrkar bifall
Evaldssons (M) yrkande.

till 2:evice ordf Stefan

till

ordftiranden Åsa

Propositionsordning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer sitt ftirslag mot2:e vice ordf Stefan
Österhof (S) avslagsyrkande mot varandra.
Ordftiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begiirs.
De ledamöter som bifaller ordftiranden Åsa Evaldssons (M) ftirslag till
beslut röstar ja, och de som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhof (S)
avslagsyrkande röstar nej.

Beslutande

Ja

Åsa Evaldsson, ordf (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Kajsa Svensson (M)

X

Silke Jacob (C), 1:e vice ordf

X

Nej

Lars-Olof Wretling (L)

X

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf

X

Anna-Karin Wallgren (S)

X

Rune Kronkvist (S)

X

Jonas Petersson (S)

X

Avstår
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Robin Bowin (V) tjg.ers

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Casper Andersson (SD) tjg.ers

X

Ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit ordftirandens
ftirslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatetblir

7

ja-röster mot 6 nej-röster

Revervationer
2:evice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamötema Anna-Karin Wallgren
(S), Rune Kronkvist (S), Jonas Petersson (S) och tjtinstgörande ersättare
Robin Bowin (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar eft er omrö stning.

-

.

att ftireslå Kommunstyrelsen att ftireslå Kommunfullmtiktige att

iindra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en
sammanhållen skolgang (F-6) i Saxemara, enligt ftiräldrarådets
önskan.

-

i uppdrag attutreda/ta hjälp med att
utreda om liimplig lokal ftir ftirskola och/eller fritidsverksamhet finns
altemativt behöver byggas i området, men;
atl ge utbildningsftirvaltningen

att htinsyn tas

till upptagningsområde

Saxemara, Droppemåla,
Busstorp, Risatorp, Ekenäs och Ronnebyhamn, då nybyggnationer av
bostäder planeras där. Detta enligt Översyn ftlrskolebehov "Insatser
steg2" - planering bör påbörjas snarast möjligt. I Risatorp byggs
hyresrätter nu, och önskemål finns om att utöka området ytterligare.
Det finns även byggnadsplaner ftir Busstorp och Ronnebyhamn.
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Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Tommy Ahlquist, integrations- och kommunstrateg
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten proj ektledare Framtidens skolor
Tekniska ftirvaltningen FK
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Dnr2019-000070 041

lnternbudget 2019 för Utbildningsnämnden. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde inledningsvis ftir
ftirutsättnin gama ft)r intembu dget 2019 . Av redogörelsen framkom att
utbildningsnämnden framftirt önskemål om tilläggsäskanden pä75 952Tkr i
juni 2018, utav dessa beviljades 9 080 Tkr. Tidigare beslut från balanskontot
med l0 920Tkr omprövades och 5 460 Tkrbeviljades. Därutöverhar
direktiv givits på en generell besparing motsvarande 2 900 Tkr.
Budgetram fttr 2018 uppgick till720 852 Tkr jmf med budgetram 2019 som
uppgår till726 844 Tk.
Fördelning av beviljade äskanden (9 080 Tkr) genomgicks och
kommenterades av ftirvaltningschef Tobias Ekblad. Därutöver har erhållet
statsbidrag ftlr likvärdig skola (12 083 Tkr) ftirdelats utifrån analys diir
behoven är allra störst.

Bedömning
Förvaltningschef Tobias Ekblad gör analysen att budget iir underfinansierad
utifran behoven som framkommit i dialogmodellen. Kraftiga
effektiviseringar är aviserade gällande tillftillig personal under våren.
Ytterligare effektiviseringar kan behövas efter utfallet ftir Tertial l.
Likvärdighet bör ju vara att vi höjer de med sämre ftirutsättningar och
resultat till övrigas nivå och inte tvärtom.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M),

2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nämndsledamot Kajsa Svensson (M) och ersättare Kenth
Karlsson (M).

Beslut
Internbudget ftir Utbi ldningsnåimnden är 20 I 8 fastställes.

Utdragsbestyrkande
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Budgetberedningen
Ekonomi
Tobias Ekblad, Fch
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Dnr2018-000633

101

Begäran om remissyttrande avseende Utredning
gällande förutsättningarna för att införa utmaningsrätt
Ronneby kommun. Förslag.

i

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund gav nämndsledamöterna en sammanfattning gällande utmaningsrätt och förutsättningamaftir att inftira sådan. I
ftrslagsyttrandet framftirs ftiljande;

" Kommunfullmiiktigeledamot Tim Svanberg (C) har inkommit med en
motion om utmaningsrätt (dnr 2015-000228 001). Han yrkar att Ronneby
kommun utreder ftirutsättningama ftir att inftira utmaningsrätt.
Kommunful lmdkti ge b e s lutade i S 209 I 20 | 7 att bifalla moti onen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 I 8-l I -12 att utifrån
utredningen som behandlades på arbetsutskottets sammanträde skicka
ftirslaget om att inftira utmaningsrätt i Ronneby kommun på remiss till
nåimnder, bolagsstyrelser och nåiringslivsrådet (Dnr 20 1 8-000596 I 0 1 ).

Bedömning
I utredningen som behandlades på arbetsutskottet beskrivs på ett allsidigt sätt
vad utmaningsrätten åir för något, vilka områden som innefattas av den, hur
det gått med utmaningsrätten i Sverige sedan den inftirdes (baserat på ett
antal utredningar och forskningsrapporter) samt vilka ftirdelar och nackdelar
som påvisats.

Utredningen visar att ett inftirande av utmaningsrätten i Ronneby kommun
skulle innebära ett behov av att fiirstiirka på personalsidan ftir att hantera
utmaningsrätten. Utbildningsftirvaltningens egen erfarenhet av att ha
verksamhet på entreprenad (såsom delar av SFl-verksamheten) visar också
att ansvaret ftir att kontrollera och ftilja upp verksamhet kräver resurser.

vidare visar erfarenheterna av omorganisationen som resulterade i att
kostenheten och vaktmästarorganisationen inftjrlivades till dåvarande
tekniska ftirvaltningen att ledning, styrning och kommunikation kan
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ftirsvåras nåir verksamhetsområden ligger organisatoriskt utanftir det egna
ansvarsområdet.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden ställningstagande i sitt remissyttrande
gällande inftirandet av utmaningsrätten i Ronneby kommun åir att den
personalftirstärkning som krävs ftir att inftira utmaningsrätten bedöms vara
så stor att den inte uppväger de eventuella ftirdelarna som inftirandet av
utmaningsrätten skulle innebiira och att ledning och styrning av
verksamheten dessutom riskerar ftirsvåras vid ytterligare utlokalisering.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Åsa Evaldsson (M),

2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), niirnndsledamötema Tony Holgersson (SD), Rune Kronkvist
(S), Jonas Petersson (S), Kajsa Svensson (M) och Anna-Karin Wallgren (S),
tjåinstgörande ersättarna Robin Bowin (V) och Casper Andersson (SD).

Yrkanden
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till tjänsteftirslaget.
Ntimndsledamot Jonas Petersson (S) yrkar bifall

till

tjåinsteftirslaget.

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnåimnden beslutar..
- att nåimnden inte har något att invända mot inftirande av
utmaningsrätt.
-att om man beslutar att inftira utmaningsrätt, är det viktigt att
regelverk och organisatoriska ftirutsättningar är utredda.

Propositionsordning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer sitt fiirslag mot ftireliggande ftirslag
till yttrande enligt tjänsteftirslaget.
Ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit ordftirandens ftlrslag.

Omröstning begiirs.

Utdragsbestyrkande
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De ledamöter som bifaller ftireliggande ftirslag till yttrande enligt
tjåinstefiirslaget röstar ja, och de som bifaller ftirslagsyrkande från
ordftiranden Äsa Evaldsson (M) röstar nej.

Beslutande

Ja

Nej

Äsa Evaldsson, ordf (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Kajsa Svensson (M)

X

Silke Jacob (C), 1:e vice ordf

X

Lars-Olof Wretling (L)

X

Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.

X

Anna-Karin Wallgren (S)

X

Rune Kronkvist (S)

X

Jonas Petersson (S)

X

Robin Bowin (V) tjg.ers

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X
X

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Avstår

Ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit ftireliggande ftirslag
yttrande enligt tj iinsteftirslaget.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster mot 5 nej-röster

s

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar efter omröstning att anta ftireliggande yttrande
enligt d änstefiirsl aget; att utbildningsn?imnden ställningstagande i sitt
remissyttrande gällande inftirandet av utmaningsrätten i Ronneby kommun
iir att den personalftirståirkning som krävs ftir att infiira utmaningsrätten,
bedöms vara så stor att den inte uppväger de eventuella ftirdelarna som
inftirandet av utmaningsrätten skulle innebåira och att ledning och styrning av
verksamheten dessutom riskerar ftirsvåras vid ytterligare utlokalisering.

Exp:
Kommunstyrelsen
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Dnr 201 9-000075 4132

Fastställande av fcirfrågningsunderlag gällande Hyra av
skogsmaskiner.
Sammanfattning
Maria Symbonis, upphandlare, redogjorde fiir ftirslag till ftirfrågningsunderlag gällande hyruav skogsmaskiner till Blekinge Naturbruksgymnasium. upphandlingen avser operationell leasing av en skördare och
en skotare.

Fackliga representanter äger ej

fitt

altnäwaruunder ft)redragningen

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M),

2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nåimndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Lars- Olof
Wretling (L), Tim Aulin (SD) och Kajsa Svensson (M).

Beslut
Förfrågningsunderlag gällande upphandling avseende operationell leasing av
en skördare och en skoter fastställes.

Exp:

Bodil Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Bo Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet
Maria Symbonis, upphandlare
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Faststäl lande av förfråg

n in

tjänsteinfrastruktur för

Bl U

gsu nderlag gäl lande Di g ital

Online.

Sammanfattning
Annica Blomstrand, upphandlare, redogjorde ftir ftirslag till ftirfrågningsunderlag gällande digital tjåinsteinfrastruktur ftir BIU Online. Avtalet gäller
tvä är och kan ftirliingas med oftiråindrade villkor vid två tillftillen med ett
(1+l) år; option.
Fackliga representanter äger ej rätt attndrvaru under filredragningen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M)
Ikonkvist (S).

och niimndsledamot Rune

Beslut
Förfrågningsunderlag gällande upphandling av digital tjänsteinfrastruktur ftir
BIU Online fastställes.

Exp:
Henrik Lövgren, chef BIU Online
Annica Blomstrand, upphandlare

Utdragsbestyrkande
)
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Dnr 201 9-000036 61 0

lnternkontroll för Utbildningsnämnden 2019. Förslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Krister Svensson redogjorde för ftirslag till
internkontrollplan 2019 for Utbildningsnämnden, baserat på de synpunkter
som framkom vid ftiregående nåimndsammanträde. Förslag till riskområden
genomgicks och kommenterades.
En bruttolista innehållande ft)rvaltningens samlade risker på övergripande
nivå presenterades på utbildningsnämndens möte den24januari 2019.
Riskanalysen är framtagen av ftirvaltningens ledningsgrupp i samband med
revidering av internkontrollplan ftir 2018. Inftir 2019 har bruttolistan med
risker uppdaterats dels utifrån diskussioner i Utbildningsnämnden men också
med utgångspunkt från de riskområden KSAU tog beslut omr2november
201 8.

Bedömning
Ett ftirslag på interkontrollplan användes som utgångspunkt och under mötet
identifierades att intemkontrollplanen ftjr 2019 ftireslås omfatta ftiljande
risker:

1. vi

får svårt att rekrytera legitimerad och behörig personal inom
samtliga verksamhetsområden.
2. vi kommer ha en hög andel obehörig personal i våra verksamheter
3. Det saknas kompetens kopplade till elevhälsan ute i verksamheten.
6. chefer i organisationen upplever att de inte ftr tillräckligt stöd i
frågor som rör det kommunala uppdraget (arbetsgivaransvar)
16. Vi ftiljer inte GDPR (dataskyddsftirordning)

Numrering avser löpnummer från bruttolistan med risker.
Internkontrollplanen dokumenteras i Ronneby kommuns verksamhetssystem
ftir verksamhetsplanering och uppftiljning, Stratsys, i enlighet med ftjr tiden
gällande reglemente.

Förslag till beslut
utbildningsnåimnden ft)reslås fastställa internkontroll plan 20 19 .
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och nåimndsledamot Rune
Iftonkvist (S).

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer internkontrollplan fttr år 20 I 9

Exp:

Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2019-000034 600

Kontaktpol itiker för Utbildningsnämnden
mandatperioden 2019--2022. Förslag.
Sammanfattning
Utbildningsnåimnden har begåirt ett reviderat upplägg av organisationen av
kontaktpolitiker till nåimndens olika verksamheter ftir nuvarande
mandatperiod. Bedömningen är att nuvarande upplägg inte fungerat fullt ut
men att både nåimnd och verksamhetema anser att organisationen med
kontaktpolitiker rir önskvåirt att behålla och utveckla.

Bedömning
Förvaltningschef robias Ekblad redogjorde ftir framtaget ftirslag, i vilket
ftireslås att samtliga ledamöter och ersättare far en ersättning ftir besök i
verksamheterna två halvdagar/läsår. Med halvdag avses max 4 timmar per
tillftille. Av ekonomiska skäl kan inte fler kortare sessioner medges inom
ram. Föreslås vidare att systemet tillåimpas med start vårterminen2}l9.
Beredningsutskottet iir inte fiirdelade av skälet att de har en övergripande roll
och fiir att de olika verksamheterna ska kunna kontakta niimndens ledning
oavsett ftäga.
För att kontaktpolitikerverksamheten ska ffi ett tydligare syfte och en naturlig
del i fiirvaltningens systematiska kvalitetsarbete kommer en halvdag att
infalla under tidig höst varje år. Vid detta tillfiille delger de av
områdeschefema utsedda verksamheter sin analys av ftiregående års
verksamhet med utgångspunkt ur sitt systematiska kvalitetsarbete.
Den andra halvdagen viks med ftirdel till planerade gemensamma
niimndsbesök i verksamheten. Dessa organiseras av utbildningsftirvaltningen
i samråd med utbildningsntimnden.

Förvaltningens skolområdeschefer är kontaktpersoner och ansvarar ftir att
praktiskt organisera de besök som sker på hösten samt övriga planerade
besök.

Diskussion fiirdes kring önskemål om rapportering fran nåimndsbesöken.
Ntimnden var överens om att såväl skriftlig som muntlig rapportering ska ske
till Utbildningsniimnden.

tk5
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Följ ande ftirdelning av kontaktpolitiker gäller

ftir utbildningsnåimnden;

Beredningsutskottet (ftirdelar sig utifran behov)
Äsa Evaldsson (M)
Silke Jacob (C)
Stefan Österhof (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)

Ronneby skolområde
Christer Stenström (M)
Anna-Karin Wallgren (S)
Tim Aulin (SD)
Kenth Carlsson (M)
Jonatan Glader (C)
Catharina Christensson (S)
Casper Andersson (SD)

Kallinge skolområde
Kajsa Svensson (M)
Rune Kronkvist (S)
Sandra Bergkvist (SD)
Martin Engelsjö (M)
Martin Moberg (S)
Johnny Håkansson (S)
Sarah Jansson (SD)

Skolområde gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI
Lars-Olof Wretling (L)
Jonas Petersson (S)

Lars Sager (M)
Kevin Lill (C)
Kranislav Miletic (S)
Robin Bowin (V)
Jesper Grönblad (SD)

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden bifaller ftirslaget gällande reviderat

upplägg för utbildningsniimndens kontaktpolitikerverksamhet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nämndsledamöterna Tim Aulin (M), Rune Kronkvist (S) och
Christer Stenström (M).

Yrkanden
2:evice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ftireliggande tjåinsteftirslag
gällande kontaktpolitiker ft r Utbildningsnåimnden.
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ftirslaget, med tillägger att
resp grupp rapporterar om sitt verksamhetsbesök i utbildningsnåimnden samt
inger skriftlig rapport.

Beslut
Utbildningsniimnden bifaller ftirslaget gällande reviderat uppläg g fiir
utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet.

Exp:
S

amtli ga nämndsledamöter/ersättare

Tobias Ekblad, Fch
Skolområdeschefer
Rektorer/Bitr rektorer/Förskolechefer/Chefer Utbildningsftjrvaltningen FK

A t!,
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Dnr 201 9-000023 026

Personal och arbetsmiljöfrågor februari 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade fran Skolinspektionens besök
med anledning av det test som genomfiirts med Ronneby som pilotkommun;
gällande undersökning kring kommuner som haft många byten av rektorer.

Vidare informerade ftirvaltningschefen kring incident på Snäckebacksskolan,
dåir lärare fått bl a hjåirnskakning i samband med tumult med elev. Händelsen
är polisanmält. Ytterligare incidenter av allvarligare karaktär har inträffat
och elev/elever har avstängts fyra veckor och flyttats från skolan.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M),

1:e vice ordf Silke Jacob

(C) och 2;evice ordf Stefan Östehof (S), nåimndsledamöterna Tony
Holgersson (SD), Kajsa Svensson (S), Tim Aulin (SD) och Christer
Stenström (M), tjänstgörande ersättare Robin Bowin (V) samt ersättaren
Catharina Christensson (S).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Utdragsbestyrkande
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Kurser och konferenser februari 2019
Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) informerade om halvdagsutbildning ftir
Utbildningsnåimnden den 16 apnl2019. Föreläsare Lars Werner. Mer
detalj erad information lämnas framöver.
Rubricerad halvdagsutbildning (4 tim) ingår i den strukturplan som upprtittats ftir utbildningsnämndens kontaktpolitiker och som börjar gälla fr o m
våren 2019 enligt beslut detta protokoll. Se UN$30:2019.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 9-000025 600
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Förvaltni ngschefens Rapporter febru an 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring uppftljningar från
Revisionen gällande granskningsrapporter fran år 2017 betr
Resursftirdelning ti ll grundskolan och Intemkontrollplan.
Revision gällande kompetensftirsörjning kommer att delges granskningsrapport från Ernest & Young.

Beslut
Rapporten tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar februari 2019
Sammanfattning
20t9.68

-

20t9.61

- lt4

003

Ronneby kommun: Reglemente fttr Utbildningsnämnden.

Polisanmälan ang ftirlorat gods 20 1 9-0 I - 1 0 Snäckebacksskolan, Ronneby
kommun (K86500-19).

20t9.90

- tt4

Polisanmälan ang stöld 20 1 9- 0l -27 Snäckebacksskolan, Ronneby
kommun (Kl10019-19).

2019.89

- ll4

Polisanmälan ang stöld 20 I 9- 0l -I 4 Snäckebacksskolan, Ronneby
kommun (Kl40811-19).

2018.3

-

623

Ronneby kommun: Checklistor vid tillsyn av skolskjutsar, Hallabrobuss,
Sköneviksbuss.

från K nrnrnr rn fi I I nr Älrf i oe 2019-02-05 S fqdchrrcef
Ronneby Kommun (KS $47:2019): Uppftiljning av kostpolicyn - mattider
i skolan 201812019.
Prnf nLnl

I sr

fi åre o

r

Protokoll fran Förvaltningssamverkansgruppen 20 | 8-01 -22
Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.
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Dnr 201 9-000027 002

Delegationer februari 2019
Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 20 19 -0 I -09---20 19 -02-05,
samt delegationsbeslut ftir Skolområde Ronneby 20 1 8- 1 | -07 -2018-I I -20
och delegationsbeslut ftir Skolområde GyV (Vuxenutbildningen) 2019 -021

4, cirkulerade under nämndssammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 9-000042 600
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Ovrigt

- Utbildningsnämnden februari 2019.

Sammanfattning
Med anledning av att det idag iir "Modermålets Dag" överräckte
Lärarftirbundet ett antal exemplar av Nihad Bunars bok "Nyanlåinda och
lärande" . Böckerna kommer att ftirdelas inom Beredningsutskottet, där var
och en av ledamötema ansvarar ftir att liimna boken vidare inom sitt parti, så
att alla får möjlighet att läsa den.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) efterfrågade anyo skriftlig information från
verksamheten, om vem som är rektor/ansvarig på resp ftirskola/grundskola/
gymnasium etc; samt karta där ftirskolor/skolor är markerade.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Utdragsbestyrkande
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