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Asa Evaldsson (M) ordförande

Ledamöter

Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C) 1:e vice ordforande
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Dnr 201 9-000176 041

Uppföljning av budget mars 2019. Redovisning.
Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) kommenterade inledningsvis att specificerad
redovisning ftr grundskolan framtagits, vilket redovisas på skolnivå.
Skolområdescheferna ftlr Ronneby och Kallinge skolområde har kallats till
utbildningsnämnden ftir att redogöra på skolnivå över denna verksamhet kopplat
till en budget i balans.
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde fiir av Ekonomienheten framtagen
prognos ftr utfalla v Budget 2019, vilken visar en awikelse på ca - 20 048 Tkr.
Detta är en ftlrbättring från februari pä ca 12 000 tkr.
Under hela året har ett intensivt arbete genomftirts, och genomftirs i detta nu, ftir
att se över hela organisationen. Målsättningen är att skapa en hållbar
organisation på respektive enhet som på sikt skapar bästa ftirutsättningar ftir
våra elever samt också är ekonomiskt effektiv.
Detta arbete kräver ett stort engagemang och svara beslut. I nuläget har detta
arbete utmynnat i att minska budgetprognosen till 20 048 tk jämftirt med ca de
32 000 tkr efter februari. Vi ser att grundskolan minskat sitt underskott med ca 8
000 tkr. De medel från balanskontot som KF beslutat om är ännu inte med i
prognosen och dessa 5 000 tkr kommer påverkar prognosen positivt under
ftirutsättning att de planerade effektiviseringarna kan genomftiras.

Dock visar det att interkommunala ersättningarna för ftirskolan troligen blir
högre än budget. Den utökning som genomfiirts i och med ftirtindringen av
Rävens fritids till ftirskola ftir att minska ftirskolekön i Kallinge är inte med i
prognosen. För gymnasiet talar prognosen ftir att de interkommunala
ersättningarna påverkar resultatet positiw. Fler elever har valt att komma
tillbaka till Ronneby och fler elever har sökt till gymnasiesärskolan som
kommer från andra kommuner.
Det har också genomftirts effektiviseringar på gymnasiesidan som också
påverkar resultatet positivt. Samtliga effektiviseringar kommer få konsekvenser
ftir verksamheten då neddragningar av denna storlek medftir stora risker om det
inte samtidigt genomftirs ftirändringar i organisationen ftir att möta dessa risker.
Bland annat måste vi satsa på kompetensftirsörjning ftir att möta elevernas
behov genom att stärka redan anställd personal. Vi ser också att statsbidrag som
är villkorade med en viss personaltäthet kan påverkas.
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Förvaltningschefen uppger att besparingsåtgärderna leder till att ca 30-35
tjänster ftirsvinner, vilket kommer att få stora konsekvenser ftir verksamheterna.
Då skolans verksamhet styrs av såväl statligt lagstyrd verksamhet som
kommunal, väger den statliga delen tyngre och gar ftire kommunala beslut.
Enligt beslut i Kommunstyrelsen ska besparingsåtgärder prioriteras på
niimndsnivå. Ett arbetsmöte åir inplanerat ftir detta ekonomiarbete ang Budget
2020-2021 den26 april2}l9. Presidiet är kallat.

Bedömning
Marie Ekvall, rektor Kallinge 7-9, gär in fiir skolområdeschef Ingela Berg som
inte hade möjlighet delta. Rektor Marie Ekvall informerade niimndsledamöterna
hur Kallinge 7-9 arbetar mot en budget i balans. I sin presentation av
arbetsprocessen med budgetarbetet kommenterades bl a;

-

Ansvarsftirdelningen inom den kommunala grundskolan
Rektors ansvar som chef
Skolans utveckling under

2015-2019

Skolinspektionens granskning sept2017 (ftirdjupad granskning inom sex
olika områden skedde)

En sammanfattning av Skolinspektionens beslut/utredning visar att
undervisningen vid KallingeskolanT-9 inte fullt ut utgår fran och omfattar
målen i liiroplanen på grund av den begränsade tillgången på teknisk utrustning.
Utredningen visar också att vissa lärare låter eleverna gå tidigare från lektioner
istället ftir att ge dem det stöd eller den stimulans de behöver ftir att nå så långt
som möjligt.
Vidare visar utredningen att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för
betyget E i enbart ett åimne inte alltid utreds ftir behov av särskilt stöd.
Skolinspektionens utredning visar ytterligare att utbildningen vid Kallingeskolan
7-9 inte utformas på ett sådant sätt att alla elever tillftirsäkras en skolmilj<i som
präglas av trygghet och studiero.
Vad gäller övriga områden som Skolinspektionen bedömer har det inte
framkommit annat än att skolans arbete uppfyller författningarnas krav.
En rad olika åtgärder har efter Skolinspektionens granskning satts in, vilka
Ekvall redogjorde ftir. Åtgarderna har resulterat i en lugnare och mer trygg
skola, vi är en bit på väg framåt. Ötad struktur och tydlighet inom olika delar av
verksamheten. En elevhälsa som arbetar mer främjande och ftirebyggande. Ökat
fokus på verksamhetsutveckling genom kollegialt låirande, inftirandet av l:1
samt genom ftrdjupat värdegrundsarbete och utarbetandet av en handlingsplan
ftir ökad elevdemokrati och elevinflytande.
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Åtgärderna har också medftirt att kostnaderna ökat pg a att de åtgåirder som
krävs medftirt ökat antal tjänster.
För att få en budget i balans vid Kallinge 7-9 planeras därftir ftiljande;

.
.
.
.
'
.
.
'

Utökning av undervisningstid

till 18, 18,5 klocktimmar

generellt.

Minskning av tjrinst SvA till tilldelade centrala medel 50 %.
Minskning av antalet elevstödjare och omorganisering av 3081. Hoppas
kunna utveckla en verksamhet i verksamheten där elever med olika
behov kan få olika former av stöttning.
Minskning av tjänst cafeterian med 50 %.
Ingen möjlighet att studera via t ex VAL (valideringsutbildning) eller
annan fortbildning som kräver nedsättning i tid men som inte finansieras
av statsbidrag.

Minskning av antalet språkstödjare.
Ingen möjlighet

till grupper i nybörjarengelska.

Ingen möjlighet till tvålärarsystem. Försöka optimera schemaläggningen
ftjr att kunna samordna resurser samt arbeta mer kollegialt.

Det finns ett antal faktorer som ftirsvårar dessa åtgiirder, vilket framkom av
Ekvalls redogörelse:

.
.
'
.

Genomftirandet av den nya stadieindelade timplanen. Beräkning ftir
KallingeskolanT-9 visar på behov av 50 %o extrakirartjänst.

Vt 2019 -

16 klasser,

Ht20l9

-

17 klasser. Motsvarar 1,5 extra tjiinst.

Antalet elever som kräver extra insatser i form av undervisning på annan
plats eller hemundervisning. I nuläget 6 elever som är delvis eller helt
frånvarande fran skolan, två elever som har undervisning på annan plats.
Antalet elever som kräver arbete tillsammans med
specialliirare/specialpedagog ökar, både gällande antal elever som inftir
högstadiet ligger långt under kunskapskraven ftir årskurs 6 i olika iimnen
samt elever med läs- och skrivsvårigheter.

'

Två HVB-hem i Kallinge skolområdes upptagningsområde. Dessa elever
kräver oftast extra resurser också i skolan, placering kommer plötsligt.

'

Information från avlämnande skolor gällande elever blivande årskurs 7
visar nuvarande ftirdelning av totalt 6 elevstödjare/resurser. Många
elever åir vana vid mindre sammanhang samt tvålärarsystem.
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Lotta Kansikas, skolområdeschef ft)r Ronneby skolområde, redogjorde fiir
budgetläget på verksamhetsnivå. Skolområdet har inte överskridit budget men
drabbas av nedskåirningar som påverkar verksamheten negativt. För att uppnå en
budget i balans tas bl a socialpedagogtjänster på Skogsgardsskolan,
Espedalsskolan och Hobyskolan bort.
På Snäckebacksskolan tillkommer 45 elever, varftir behov av utökning av
klasser och lärartjtinster krävs. Konsekvensen är annars att eleverna står utan
lärare.
Förskolornas verksamhet uppges varaibalans. Ökning av antal barn i Hoby
ftirskolor påtalas. I nuläget är ca37 barn i behov av placering.
Förvaltningschef Tobias Ekblad betonar att ftiljderna av de besparingsåtgiirder
som delgivits utbildningsnämndens ledamöter i nuläget ännu inte är analyserade,
men konstaterar att konsekvenser, oklart vilka, kommer att fts av dessa
besparingsåtgärder om de ftirverkligas. Ekblad befarar att åtgärderna i
ftirlängningen kommer att bl a fa konsekvenser som kan komma att utläsas i
ftirsämrade betygsresultat om något år och att man då ska ha dessa
besparingsåtgärder i åtanke när frågorna uppkommer om varftir resultaten
ftirsåimrats.

En risk- och konsekvensbedömning kommer i samband med Tertial 1 och då
tillsammans med eventuellt ytterligare besparingar ftir att ftirsöka nå en budget i
balans.

Avslutningsvis genomgicks specifi cerad sammanställning på grundskolenivå
gällande Ronneby och Kallinge skolområden.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Christer Stenström (M), Jonas
Petersson (S), Tony Holgersson (SD), Kajsa Svensson (M) samt ersättarna
Kevin Lill (C) och Lars Sager (M).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att däunderskotten inom ftirskolan (- 4,7
Mkr) och grundskolan (-16,9 Mkr) tu stora, fortsätter uppftljning på
verksamhetsnivå ftir ftirskola och grundskolan även vid nästa
nämndssammanträde den 16 maj2019 inftir Tertial I.
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Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Då underskotten inom ftirskolan/grundskolan iir stora, fortsätter uppftiljning på
grundskolans verksamhetsnivå även vid nästa nåimndssammanträde den l6 maj
2019.
Önskemål finns att även ftirskolan inkluderas i uppfiiljning på verksamhetsnivå.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomi
Revisionen FK

lr4//
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Dnr 2019-000041 678

Förslag gällande platsbehov Kallinge. Aterremitterat
ärende från KS au.
Sammanfattning
Den utredning, Dnr 2019.41-678, som ligger till grund ftjr beslut om åtgåirder ftir
att möta platsbehov i Kallinge centralort visar tydligt på ett behov inom ftirskola
och grundskola, både av akut karaktär och mer langsiktigt.

till utredningen togs fram så har utsikterna om en ny ftirskola i
Kallinge ljusnat betydligt. Vi kan nu bedöma att det iir rimligt attarfiaatt en
Sedan underlag

ftirskola med ca 120 platser blir klar under våren 2020.

Vi låimnar ett reviderat ftirslag på åtgärder ftir Kallingeskolan ftir att möta de
mest akuta behoven ftir läsår 2019120 och några år framöver. Skolpaviljonger
ftir Slättagårdsskolan, inför ht-19, år ettmåste ftir att verksamheten ska fungera.
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare ftir Framtidens Skolor
redogjorde ftir det ftirslag som med anledning av återremissen reviderats något.
Generellt kan sägas att tidigare äskanden betr ftirskolepaviljonger (ej Slätta) och
ftirskolebussen borttagits till ftjrman ftir den mest akuta delen av ombyggnaden
av Kallingeskolan samt paviljonger (ftir 4 klassrum) Slättagårdsskolan. Detta
framgår av reviderad utredning nedan;

ttFörskola
I nuläget ser utsikterna ljusare ut beträffande ny förskola på plats i Kallinge
vären-2O. Privat byggaktör har fått markanvisning och medaktör har fatt
godkänt att driva ftirskolan. Förskolan byggs ftir att ge plats ftir ca 120 barn och
blir centralt placerad i Kallinge. Tills ftirskolan är på plats så far verksamheterna
i Kallinge, liksom i övriga delar av kommunen, ha överinskrivningar på
befintliga ftirskolor. Rävens tillftilliga ftirskola får vara kvar och om det blir
absolut kris så ftireslås stängning av öppna ftirskolan så att det kan placeras
ytterligare ca 8 barn. När skolpaviljonger på Slättagårdsskolan kommer på plats
kan äldre ftirskolebarn placeras i ett av klassrummen med tillhörande grupprum
tills nya ft)rskolan är klar. Det kan bli aktuellt under våren -20 beroende på nåir
nya ftirskolan blir klar. Detta innebär att äskande ftr ftirskolebuss och
paviljonger ftir ftirskola stryks.
Nulägesredovisning av inskrivna barn samt kö till ftirskolan i Kallinge:
fimfr jan-19)
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Platsbrist Kal

förskolor
19-jan kommentar

Platsanta

I

Placerade barn

Akut behov jan-maj

Åtgärder
Rävens förskola

Ytterliga re överinskrivn
Ytte

rl iga

re öve rinskrivn

273 baserat

t2/t8 igrupp

299 överinskrivning 26 barn
?7

01-apr kommentar
13
5

4 erbjudna Gullvivan

Erbjudits plats Backaryd
Erbjudits plats Räven

3 tackat nej

Erbjudits plats Ronneby
Tagits bort ikön isamråd

tackat nej
2 har plats Hasslö -förnyad köplats

Tackat ja till Thoren

3 beroende platsbrist K:e

2

tackat nej

2

34
3

Kö maj-juli

diff. slutat /skjutit på placering

4

Kallingeskolan
Tidigare redovisat behov kvarstår men ftir att komma ner i kostnad så
presenteras ett bantat ftirslag som håller sig inom ramen av de 4 miljoner som
tidigare beviljats ftir smärre ombyggnader. Vi har koncentrerat oss på de delar
som absolut behöver åtgärdas ftir att lokalerna ska kunna användas maximalt.
Hemkunskapssal vid aulan, som åir den dyraste delen, utgår. Två utrymmen som
grundsåir 7-9 använt måste byggas om ftir att bli två klassrum. Det är absolut
nödvändigt ftir att högstadiet ska kunna ta emot ökat elevtal. Den del av
Kallingeskolan som benämns "svansen" måste också anpassas till viss del ftir att
rymma hela grundsär l-9, F-6 samt fritidshem.
Slättagårdsskolan
För att möta ökande elevkullar de närmsta åren så bedömer vi att det är rimligt
med paviljonger motsvarande fyra klassrum inklusive grupprum. Vi bedömer
också att det är möjligt att använda något klassrum med grupprum till äldre
fiirskolebarn tills nya ft)rskolan åir klar.
Om Slättagårdsskolan inte får tillskott av lokaler så blir det stora problem redan
ht-2019. En akutklösning som diskuterats iir att stänga öppna ftirskolan på
Räven redan aug-l9 fiir att ha en grupp ftirskoleklasselever där. Då tappas
möjlighet till samarbete med övriga skolan och det blir svårt att lösa fritidstiden

IW
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Utdragsbestyrkande

10(33)

Sida

sAM MANTRÄoespnOTOKOLL
2019-04-17

RONNEBY

ffi KOMMUN
Utbildningsnämnden

ftir dessa elever eftersom lokalerna på eftermiddagen är upptagna av äldre
skolbarn. Det blir också omöjligt attha lokalerna som reserv ftir ytterligare
ftlrskolebarn.
i matsalen löses under läsår 2019120 men översyn måste göras.

Platser

Om Slättagårdsskolan i framtiden ska planeras som F-3 skola inklusive
fritidshem samt grundsåir årsk 1-3 så behövs ytterligare utrymme.
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) påpekar avsaknad av att konsekvensema
av reviderat ft)rslag och efterlyser konsekvensbeskrivning. Necksten anser att
utbildningsnämnden har fortsatt samma behov

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslås besluta enligt ovanstående ftirslag;

dels att inftirskaffa paviljonger ftir fyra klassrum med grupprum på
Slättagårdsskolan,
dels att tilldela Utbildningsnåimnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:
20L9

Summa investering TFKN

årfigen 2O2O-2O24

1 13s 000

Summa drift TKFN

190 000

Summa lnvesteringar UN

700 000

Summa drift UN

690 000

380 000

1 439 000

dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat fiirslag
dels att tilldela Utbildningsniimnden enligt nedan:
Summa investeringar UN

20L9
4 000 000

dels att äskande fiir paviljonger ftir ftirskola stryks
dels att äskande ftir ftirskolebuss i Kallinge stryks

lJusferändes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), niimndsledamöternaLovaNecksten (MP), Tim Auhlin (SD) och Jonas
Petersson (S), samt ersättaren Jonathan Glader (C).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjåinstefiirslaget, med tillägget
att det av utbildningsnåimnden beslutade ftirslaget översåinds till
Kommunstyrelsen ftir ställningstagande angående medel.

2:evice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till paviljonger Slätta samt medel
enligt tabell och äskanden om ytterligare 4 Mkr, samt att ytterligare 10 Mkr
tillftirs utbildningsnäimnden ftir ombyggnad Kallingeskolan och att äskandena
ftir paviljonger Gullvivan samt ftirskolebuss i Kallinge kvarstår.
Niimndsledamot Tim Aurell (SD) yrkar bifall till tjänsteftirslaget och ordf Åsa
Evaldssons (M) tilläggsyrkande om att-sats att översända ftirslaget till
Kommunstyrelsen ftir ställningstagande angående medel.

Nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall
Österhofs (S) yrkanden.

Propositionsordning

till

2:e vice ordf Stefan

1

ordft)randen Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämndens
ledamöter kan bifalla tj åinsteftirslagets ftirsta att- sats ;
att inftirskaffa paviljonger ftir fyra klassrum med grupprum på
Slättagårdsskolan
Ordftiranden finner att en enig nämnd bifallit tjåinsteftirslagets ftirsta att-sats om
att inftirskaffa paviljonger ftir fyra klassrum med grupprum på Slättagårdsskolan

Propositionsordning 2
ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter kan bifalla tjänsteftirslagets andra att-sats;

W /i',/
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att tilldela Utbildningsnäimnden och Teknik Fritid- och Kulturnåimnden enligt
tabell:

20L9

Summa investering TFKN

årligen 2O2O-2O24

1 135 000

Summa drift TKFN

190 000

Summa lnvesteringar UN

700 000

Summa drift UN

690 000

380 000
1 439 000

Ordftiranden finner att en enig nämnd bifallit tjänsteftirslagets andra att-sats om
tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden enligt
tabell.

Propositionsordning 3
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter kan bifalla tjänsteftirslagets tredje och fiärde att-sats;
dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat ftirslag
dels att tilldela Utbildningsnämnden enligt nedan:
Summa investeringar UN

20L9
4 000 000

Ordftiranden finner aff en enig nämnd bifallit tjänsteftrslagets tredje och fiärde
att-sats;
dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat ftirslag
dels att tilldela Utbildningsnålmnden enligt nedan:

Propositionsordning 4
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämndens
ledamöter kan bifalla 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) tilläggsyrkande om att
ytterligare 10 Mkr tillftjrs den ursprungliga planen och ställer den mot
ordfiiranden ftirslag.
Ordloranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallet ordftirandens ftirslag.
Omröstning begärs.
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De ledamöter som bifaller ordfiiranden Åsa Evaldssons (M) ftirslag till beslut
röstar ja, och de som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) tilläggsyrkande
röstar nej.

Beslutande

Ja

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

Nej

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf.

X

Anna-Karin Wallgren (S)

X

Rune Kronkvist (S)

X

Jonas Petersson (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Casper Andersson (SD) tjg.ers

X

Avstår

Ordftiranden hnner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens ftirslag

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

Reservationer
S-Gruppen och niimndsledamot Lova Necksten (MP) reseryerar sig mot
beslutet.

Propositionsordning 5
Ordft)randen Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter kan bifalla 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkanden om att
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ft)reslagna tillbakadraganden av tidigare ställda äskanden gällande paviljonger

ftir fiirskola och ftlrskolebuss kvarstår mot ordftjrandens ftirslag.
Ordftiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallet ordftirandens ftirslag.
Omröstning begärs.
De ledamöter som bifaller ordfiiranden Åsa Evaldssons (M) ftirslag till beslut
röstar ja, och de som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) tilläggsyrkande
röstar nej.

Beslutande

Ja

(M)
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordf
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S),2:e vice ordf.
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Jonas Petersson (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)
Tim Aulin (SD)
Casper Andersson (SD) tjg.ers

X

Åsa Evaldsson, ordf

ordftiranden

fi

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

nner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens ftirslag.

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

Reservationer
S-Gruppen och nämndsledamot Lova Necksten (MP) reserverar sig mot
beslutet.
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Propositionsordning 6
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter kan bifalla ordftirandens tilläggsyrkande om ytterligare en att-sats;
att det av utbildningsnämnden beslutade ftirslaget översåinds till
Kommunstyrelsen ftir ställningstagande angående budgettillskott.
Ordftiranden finner att en enig nåimnd bifallit ordförandens tilläggsyrkande om
att det av utbildningsntimnden beslutade ftirslaget översänds till
Kommunstyrelsen fiir ställningstagande angående budgettillskott.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 1;
att inftirskaffa paviljonger ftir fyra klassrum med grupprum på
Slättagårdsskolan,

Utbildningsnåimnden beslutar i enlighet med proposition 2;
att tilldela Utbildningsnåimnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden enligt
nedan:

2019

Summa investering TFKN

årligen 2O2O-2O24

1 13s 000

Summa drift TKFN

190 000

Summa Investeringar UN

700 000

Summa drift UN

690 000

fryw/
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Utbildningsnåimnden beslutar i enlighet med proposition 3;
dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat ftirslag

dels att tilldela Utbildningsnåimnden enligt nedan:

Summa investeringar UN

20L9
4 000 000

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 4 och omröstning;

Att inte bifalla 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) tilläggsyrkande om att
äska ytterligare l0 Mkr i medel till Kallingeskolans ombyggnad
utbildningsniimnden beslutar i enlighet med proposition 5 och omröstning;

Att inte bifalla 2:e vice ordf Stefan österhofs (S) yrkande om att
låta ftirslagen om paviljonger
kvarstå.

till ftirskolan

och ftirskolebuss

Utbildningsn?imnden beslutar i enlighet med proposition 6;
att det av utbildningsnåimnden beslutade ftirslaget översänds till
Kommunstyrelsen ftir ställningstagande angående budgettillskott

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/skolchef
Teknik Fritid och Kultur ftir kännedom
Ekonomienheten ftir kännedom

l'Väl{-/
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Dnr2019-000071 630

Rev Avgifts- och tillämpningsregler förskola - fritidshem

(exkl taxor). Förslag.
Sammanfattning
De gällande avgifts- och tillämpningsreglerna fiir ftirskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem uppdaterades senast 2015-10-01. I det reviderade ft)rslaget har
några konigeringar gjorts, vilka beskrivs nedan under rubriken bedömning.

Bedömning
Layouten har gjorts om och några rent språkliga konigeringar har gjorts.
Innehållsmässigt är ftilj ande ftiriindringar gj orda

Ett ftirtydligande har gjorts att kommunen ska erbjuda fritidshem
med vårterminen det år då en elev fyller 13 är.

till

och

Administrationsavgiften vid utebliven inkomstuppgift tas bort, med
anledning av aIt den åir ftir kostsam att administrera.
Brytdatum ftir när fritidshemstaxan och taxan ftir den allmåinna ftirskolan har
fastställts till den 15 augusti. I de nuvarande tilliimpningsreglerna står det
enbartfr.o.m kisårets start samtfr.o.m höstterminen. Detta får till ftiljd att
avgiften måste beråiknas manuellt utifran varje läsårs skolstartsdatum.
En punkt har tillkommit (punkten6): Om enfi)rskoleplats utan scirskilda
slail inte har nyttjats under två månaders sammanhcingande tid (tre månader
under sommaren), kan platsen scigas upp av kommunen med omedelbar
verknn. Vårdnadshavaren kontahas alltid innan uppstigning. Detta ftir att
kunna erbjuda en outnyttjad plats till barn som är i behov av ftirskoleplats.
Ingen ftiråindring är gjord i avgiftstabellen då den baseras på ett redan taget
beslut i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden antar de reviderade avgifts- och

tillåimpningsreglerna ftir ftirskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
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Vissa redaktionella justering kommer att ske gällande Avgiftsregler; punkt m)
samt punkt 4 och 5 i Tillämpningsreglerna.

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

Beslut
Utbildningsntimnden antar de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna ftir
ftirskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Vissa redaktionella justering kommer att ske gällande Avgiftsregler; punkt m)
samt punkt 4 och 5 i Tillåimpningsreglerna.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Maria Sj ölund, Kvalitetsutvecklare
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Dnr 201 9-000131 761

s57

Rutin för arbetet med alkohol och droger gällande
gymnasieskolorna, samt handlingsplan vid misstänkt eller
bekräftad droganvändning. Information.
Sammanfattning
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV, informerade kring
framtagen rutin ftir arbetet med alkohol och droger. Tidigare "drogpolicy" har
omarbetats till att nu tilliimpas som rutin och innefattar även handlingsplan vid
misstiinkt eller bekräftad droganvändning.
Den nya rutinen börjar gälla

ftr

de elever som börjar höstterminen2Dl9.

Bedömning
Kurator Nanna Leinonen informerade kring arbetsprocessen i gymnasieskolorna
då det gäller det ftirebyggande arbetet mot droger. Frivilliga slumpvisa
drogtester tas på gymnasieelever. Grundskola äk7-9 iir ännu inte berörda men
diskussioner pågår. Grundskoleeleverna är ännu inte myndiga.
Ordftiranden Åsa Evaldsson efterfrågade presentation kring arbetet med alkohol
och droger även gällande grundskolorna.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nåimndsledamöterna Kajsa Svensson (M), Tony Holgersson
(SD), Rune Kronkvist (S) och Christer Stenström (M), samt ersättarna Kevin
Lill (C) och Martin Moberg (S).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Tidigare policy tillämpas nu som rutin.

Utdrågsbestyrkande
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Exp:
Ronny Mattsson, skolområdeschef
Nanna Leinonen, kurator
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Dnr2018-000301 610

Målarbetet i Utbildningsnämnden
i nd i katorer. I nformation.

- Overgripande

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde ftir arbetet med övergripande
indikatorer gällande Utbildningsnämndens må1. I tjänsteskrivelsen framgar
ftiljande:
"Målformuleringarna som nämnden fastställtfor 2019120 är frarnarbetade med
håinsyn tagen till Ronneby kommuns vision och strategiska målområden.
Målområdena iir utvalda utifran att dessa har en relevans ftir
utbildningsnåimndens ansvarsområde. Målen anses svara mot de krav
kommunen ställer på målen som nämnden ansvarar ftir att ta fram. Utifrån de
antagna målen fick utbildningsftirvaltningen i uppgift att sätta indikatorer och
aktiviteter.
Från ft)rvaltningens sida är vi angelägna om att komma ifran ett system där vi
rapporterar siffror med jämna mellanrum. Det blir då indikatorerna och inte
målen som styr oss. Nämnden ska hållas informerade om hur arbetet mot målen
går, men verksamheterna ansvarar ftir på vilket sätt vi mäter och ftiljer upp
arbetet mot målen.
De övergripande indikatorer som kommer att fiiljas på fiirvaltningsnivå kopplas
Dessa indikatorer är tåinkta att mäta åt vilket
håll vi ar päväg och hjälpa oss uppmiirksamma om något värde sticker iväg, i
positiv eller negativ bemärkelse. Dessa blir en del av omviirldsanalysen. För att
indikatorerna ska blir meningsfulla for verksamheterna har vi idag en
arbetshypotes kring att vi varje vår behöver forumdagar ftir cheferna där vi tittar
på de övergripande indikatorerna och övrig omvärldsbevakning inftir chefernas
egna analyser av sina verksamheter.

till vart och ett av målområdena.

Det finns ett stort viirde i attvåra enheter tar ägarskap ftir indikatorema och
inftirlivar dessa i sitt egna systematiska kvalitetsarbete. Arbetet just nu är inne i
en fas där vade verksamhetsområde tillsammans med kvalitetsutvecklarna
diskuterar övergripande indikatorer. Frågorna som behöver besvaras är vad vi
vill att dessa ska mäta och vad vi har nytta av att följa just dessa värden. Detta är
ett arbete som när det är klart kommer att vara väl ftirankrat, och därftir är vår
ftirhoppning att det vi tar fram nu kommer attvara hållbart över tid.

Utdragsbestyrkande
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I den niirmaste planeringen ligger nu ett par workshops ftir våra chefer. På dessa
ska cheferna ges utbildning kring hur man kan göra analysarbetet och hur man
sätter bra indikationer kopplade till utvecklingsarbete.

Det iir av stor vikt att man reflekterar över att indikatorerna åir i sig är trubbiga
verktyg ftir att mäta kvalitö, de måsta såittas i relation till annat. Det verkligt
elevnära, som hur man mäter och ftiljer lärandet, måste genomftiras på enhetema
men ses i ljuset av de övergripande indikatorerna.
Enheterna sätter egna indikatorer som de ftiljer som är knutna till deras
utvecklingsområden, dessa kan vara ftiränderliga över tid. Det kan variera vad
man väljer attmäta och följa beroende på utvecklingsområde."

Kvalitetsutvecklare Krister Svensson gav en resumö kring de av
ntimndsledamöterna beslutade målen ftir ar 2019-2020 (UN 2018-06-14).

Utbildningsnämndens mål 20{ 9 -

ft

Våra elever upplever en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö
där de får den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin
personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska utvecklas
så långt som mdjligl enligt utblldnirgens mål
Vi utbildar arbetskrafi med utgångspunkt i fiamticla kompetens- och
arbetskrafisförsörjningsbehov för regionen och skapar förutsättningar för
att våra invånare ska kunna vara rustade för de arbeten
arbetsmarknaden efterfrågar
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Alla våra verksamheter ska arbeta för ett hållbart samhålle. Våra elever
ska lå de kunskaper och fårdigheter som behövs för att belysa hur
samhållets funldioner och vårt sätt att leva och arbeta kän anpassas för
att skapa hållbar utveckling"
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Våra verksamheter verkar lör alla barns rätt att utdva och ta del av
kultur och tydliggör kulturens samhällsnytta - genom kreativt och lustfyllt
skapande
låggs en demokratisk grund för våra framtida
no""*ä.o"r,
rnrrr'rrrauD kullurproducenteroch konsumenter.
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Vår verksamhet pråglas av långsiktighet och av faktabaserade och
håtlbara beslut, där vi genom att arbeta med ständiga förbättringar
skapar förutsättningar för att stråva mot en ekonomi i balans

Kvalitetsteamet såikerställer att alla målområden täcks in och ftiljs upp.
Dokumentation sker i Stratsys.

Kvalitetsutvecklare Elisabeth Hej man redo gj orde ft)r arbetsprocessen i
systematiska kvalitetsarbetet, som åir en stiindigt pågående process. När ett
uppdrag fts görs en nulägesbeskrivning. Denna innehåller analys och
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bedömning av elevernas resultat och hur undervisningen bedrivits och vad vi
behöver utveckla.
Utifran nulägesbedömningen med analys, prioriterade utvecklingsområden och
tillgängliga resurser formulerar och planeras hur utvecklingsinsatserna ska
genomftiras.
När insatserna åir genomftirda värderas dåirftir resultaten i fttrhållande till de
nationella målen, de genomftirda insatsema och de ftirväntade effekterna. Tid
avsätts ftir att granska vad som har gforts och vad det har lett till.
Kvalitetsteamet arbetar efter Skolverkets modell (årshjul) av det systematiska
kvalitetsarbetet.

Bedömning
Kvalitetsteamets bedömning är att arbetet fortskrider i den takt som är rimligt.
Den 31/5 kommer ett ftirslag på de övergripande indikatorema vara klar att
läggas fram fiir ledningsgruppen och verksamheterna. I september rtiknar vi med
att eventuella justeringar har gjort och vi har ett ftirdigt underlag som då kan
presenteras i nämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S) och nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, Kvalitetsutvecklare
Krister Svensson, Kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hej man, Kvalitetsutvecklare
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Fastställande av förfrågningsunderlag gällande hyra av
traktorer, Blekinge Naturbruksgymnasium.
Sammanfattning
Nämndsledamötema delgavs framtaget ftirfrågningsunderlag gällande hyra av
traktorer vid Blekinge Naturbruksgymnasium. Upphandlingen avser operationell
leasing av fyra stycken traktorer.
Fackliga representanter äger ej rätt attnäwara under ärendets ftiredragning.
(KL7 Kap 14$).

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftjreslås fastställa ftireliggande ftirfrågningsunderlag
gällande hyra av traktorer vid Blekinge Naturbruksgymnasium.

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

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer ftireliggande ftirfrågningsunderlag gällande hyra
av traktorer vid Blekinge Naturbruksgymnasium.

Exp:

Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Bo Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet

Utdragsbestyrkande

s4/

25(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RONNEBY

ffi KOMMUN

2019-04-17

Utbildningsnämnden

Dnr2019-000023 026

s60

Personal och arbetsmiljöfrågor april 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring vidtagna åtgärder på
Snäckebacksskolan. En särskild undervisningsgrupp kommer att startas upp på
Soft Center direkt efter påsklovet.
Samverkan mellan skolorna sker gällande gemensamma elever med
problematik.

Vid utbildningsnämndens sammanträde i maj månad 2019 kommer ftirslag
presenteras över hur arbetet sker med elever som inte fungerar i ordinarie
skolundervisningen.

Avslutningsvis informerade ftirvaltningschefen kring nytt läraravtal mellan SKL
och låirarfiirbunden. Ett möte hölls i Malmö kring arbetet med nya HÖK-avtalet;
arbetsmiljö, lönebildning mm.

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

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser april 2019
Sammanfattning
Nåimndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) framftirde uppskattning över den
arrangerade studiedagen med Lars Werner som ftjreläsare om skoljuridik.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) informerade om inbjudan fran Blekinge
Landsting 2019-05-02 om en ftirsta workshop gällande'Nåira Våld"
(heldagsmöte). Utbildningsnämndens presidium deltar.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och
Karin Wallgren (S).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

nåimndsledamot Anna-
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Förvaltningschefens Rapporter april 2019
Sammanfattning
Med anledning av behörighetskrav fr o m 2019-07-01gällande legitimation
inom fritidshem lyfte niimndsledamot Rune Kronkvist (S) fråga om läget inom
utbildningsftirvaltningen i Ronneby kommun.

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade om att alla ftirskolechefer benåimns
rektorer fr o m 2019-07-0I. Föriindringar i titulaturen sker ftir att tydliggöra
ansvaret och att samtliga chefer går den sk rektorsutbildningen.

Päfräga fran nämndsledamot Tony Holgersson (SD) uppger ftirvaltningschefen att
det noterats ett ftirre antal besökare vid den sk jobbsökarträffen, men att det
samtidigt fanns ett mer fokuserat sökintresse.

Avslutningsvis informerade ftirvaltningschef Tobias Ekblad om två åirenden som
inkommit från Emst & Young ftir faktagranskning. Ärendena kommer framöver
att redovisas i utbildningsnåimnden. EY:s granskningar avser uppftiljning av
resursftirdelning samt kompetensftirsörjning.

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

nåimndsledamötema Rune

Kronkvist (S), Anna-Karin Wallgren (S) och Tony Holgersson (SD), samt
ersättama Lars Sager (M) och Catharina Christensson (S).

Beslut
Rapporterna tas

tä/

till

dagens protokoll.
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Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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Delgivningar april 2019
Sammanfattning
2018.650

-

001

Protokollsutdrae från Kommunfullmäktige 201.9-03-28. Stadshuset.
Ronnebv kommun (KF 81.12:2019): Beslut att utse skolchef ftir huvudmannen
Ronneby Kommun
2018.564

-

623

Protokollsutdras från Kommunfullmäktige 2019-03-28. Stadshuset.
Ronnebv kommun (KF 8l.LL:201.9): Förslag till reglemente ftir skolskjuts,
elevresor och inackorderingsbidrag.

-lr4

2019.180

Polisanmälan ang stöld utan inbrott i skola 2019-03-18 Snäckebacksskolan,
Ronneby kommun (K325300- 1 9).
2019.181

- rt4

Polisanmälan ang stöld utan inbrott i skola 2019-03-18 Snäckebacksskolan,
Ronneby kommun (K323 890- 1 9).
2019.182

- lr4

Polisanmälan ang stöld utan inbrott i skola 2019-03-15 Snäckebacksskolan,
Ronneby kommun (K309557- 1 9).
2019.183

-ll4

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2019-03-15 Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (K3 1 1 701 -1 9).
2019.18

- l7l

Räddningstjåinsten Östra Blekinge: Tillsyns enligt Lag om skydd mot
olyckor. Förskola Friskyttevägen 6, Ronneby.

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 I 9 -03 - I 8
Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag från Kommunstvrelsen 2019-03-26. Stadshuset. Ronnebv
kommun (KS Q105:2019)l Ärsredovisning 2018 ftir Ronneby kommun samt
fråga om ansvarsfrihet.

Niimndsledamot Lova Necksten (MP) lyfte brandskyddsrapport gällande
triiningsskolan till diskussion.

Vidare delgav Necksten nämndsledamöterna muntlig redogörelse från
studiebesök på Slättagårdsskolan och Gymnasieskolan Knut Hahn.
Skriftliga rapporter/redogörelser inkommer ftir diarieföring och delgivning.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och nämndsledamot Lova
Necksten (MP).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Lova Necksten, nåimndsledamot
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Delegationer april 2019
Sammanfaftning
Av ftirvaltningschefen tagna dele gationsbeslut 20 I 9 -03 - I 4---20 I 9 -03 -21,
samt delegationsbeslut ftir Skolområde Ronneby 201 8- I 0- 30--2019-01 -3 I ,
dele gationsbeslut ftir Skolområde Kallin ge 20 I 9 -02-0 4---20 | 9 -02-2 5,
dele gationsbe slut ftir Sko lområde GyV 20 | 8 - 12- I I ---20 I 9 -04- 1 7, dele gationsbeslut ftir Skolområde Vuxenutbildningen 20 I 9 -0 4 -02-20 I 9-04-0 8
och delegationsbeslut ftir Skolområde Råd- och Stödteam (RoS) 2019-01-22,
cirkulerade under sammanträdet.

tffi
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övrigt - Utbildningsnämnden april 2019.
Sammanfattning
Datum ftir Utbildningsnämndens

sammanträde i september har tidigare åindrats.
Nåimnden sammanträder den 18 september 2019. Plats blir fiirmodligen
Sjöarpsskolan. Nåirmare besked ges senare.

Den2 maj 2019 hålls officiell invigning av Flygtekniks nya lokaler.
Kommunalrådet Roger Fredriksson invigningstalar kl 10.00. Anmälan om
deltagande inges till Carina Modliba.
Förvaltningschefen informerade kort ang Flygets Dag den 25 augusti 2019.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Äsa Evaldsson (M).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
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