
tr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30-15.00

Ledamöter

Se särskild forteckning

Ersåttare

Se särskild forteckning

Se särskild forteckning

Stefan Österhof (S)

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2020-10-22

Sida

1(24)

Paragrafer SS 116-127

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Plats och tid

utande

Övriga närvarande

Justerare

ringens plats och tid

Underskrifter

Sekretera1g..- ..

ne
Ordförande

Evaldsson (M)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

anträdesdatum 2020-10-15

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-26

Datum då anslaget tas ned 2020-11-17

för protokonet Kanslienheten, Kommunledningsfö ingen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

arie Ronnehed

Justerandes sign

Nämndsekreterare UN

Utdragsbestyrkande



tr Ronnrby SAMMANTnÄoespnoToKoLL
2020-10-15

Sida

2(24)

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordforande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordforande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
MikaelCarlön (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Lars Sager (M)
Martin Engelsjö (M)
Casper Andersson (SD)
Kranislav Miletic (S)

Tobias Ekblad, forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Ann ika Forss, kvalitetsutvecklare
Jeanette Wessman, grundskollärare / Lovskola

Nina Mattsson, Lärarförbundet
Sonja Stranne, Lärarforbundet
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksforbund

tw



ffi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-15

Sida

3(24)
KOiIMUN

Utbildningsnämnden

Arendelista

$ 116 Dnr2020-000395 001 4
Tillfälligt dataskyddsombud för Utbildningsnämnden, Ronneby
kommunkoncern. Förslag. ..............4

$ 117 Dnr2019-000328 109 6
Begäran om yttrande avs Medborgarforslag - Bygg ut Listerbyskolan -
Utveckla Listerby, steg 2. Aterremitte rad 2O2O-01 -30. Aterremitterad
änyo 2Q20-08-10 för besvarande. Förslag ........ .. ......... 6

$ 118 Dnr2020-000348192 I
Begäran om remissyttrande gällande Motion från Stefan österhof (S)
om en likvärdig skola för hela kommunen. Förslag. .......... 8

$ 119 Dnr2020-000401 600 11
Nämndsinformation om lovskola. lnformation. .............. ...................11

$ 120 Dnr 2020-000234 106 13
CURA lndividutveckling. lnformation ............. 13

S 121 Dnr2020-000023 602 14
Kurser och konferenser oktober 202Q. ...........14

$ 122 Dnr 2020-000024 600 15
Aktuellt i verksamheten oktober 2Q20. ........... 15

$ 123 Dnr 2020-000039 000 17
Delgivningar oktober 2020. ...........17

$ 124 Dnr 2020-000027 002 19
Delegationer oktober 2020. ... ... 19

$ 125 Dnr 2020-000400002 21
Delegationsbeslut om delvis stängning av enhet KallingeskolanT-9.
Redovisning och information av ordförandebeslut. .........21

$ 126 Dnr2020-000400002 22
Delegationsbeslut avs upphävande av delvis stängning av enhet
Kallingeskolan 7-9. Redovisning och information av
Ordförandebeslut. .......22

$ 127 Dnr2020-000025 600 2Z
Övrigt - Utbildningsnämnden oktober 2020. ...................23

utd



ffi Ronneby SAMMANTRÄoespRoroKoLL
2020-10-15

Sida

4(24)

Utbildningsnämnden

s 116 Dnr 2020-000395 001

Til lfäll igt dataskyddsom bud för Utbi Id n i ngsnäm nden,
Ronneby kommunkoncern. Förslag.

Sammanfattning
Sedan 25 maj 2018 gäller dataskyddsftirordningen (GDPR, The General
Data Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsftirordningen innehåller
regler om hur man får behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer ftir vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det åir alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomftira lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder ftir att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utftjrs i enlighet med GDPR.

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud
("DSo"). För en offentlig myndighet såsom kommunala nåimnder och bolag,
är det obligatoriskt att utse ett DSo, se art37.1 f<irordningen. ombudets roll
är att kontrollera att GDPR ftiljs inom organisationen genom att till exempel
utftira kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd
person utan kan vara en konsult.

Mathias Kågell är dataskyddsombud för kommunen. Han ska vara
föräldraledig från och med den 9 oktober 2020 till och med den 1 februari
2020. under hans ftiräldraledighet ska Anders Karlsson, kommunarkivarie,
agera som DSo. Nämnderna måste därftir utse Anders Karlsson till DSo
under den angivna perioden. Efter den angivna perioden ska Mathias Kågell
återinträda som DSO ftir kommunen.

Förslag till beslut
utbildningsnämnden frireslås utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari
2020. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO

Deltar i debatten
ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot christer stenström (M)

| ,arö
utorags0estyrKande
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Utbildningsnämnden

Yrkanden
Nämndsledamot christer Stenström (M) yrkar att ett tillägg görs gällande
tidsperioden; dvs att beslutsförslaget ändras från "1 februari 2020- till "1
februari 2021".

ordftjranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ftireliggande ftirslag och
nämndsledamot Christer Stenströms tilläggsyrkande.

Beslut

utbildningsnämnden yrkar bifall till ftireliggande tilläggsftirslag gällande
korrigering av tidsperioden. Ändringen avser att "l februari2020" ändras till
"1 februari 2021".

utbildningsnämnden beslutar utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari
2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO

Exp:

Datainspektionen
Mathias Kågell, kommunjurist
Henry Åhs, vik kommunjurist
Anders Karlsson, kommunarkivarie
Anna-Karin Sonesson, Kanslichef
Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef
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s 117 Dnr2019-000328 109

Begäran om yttrande avs Medborgarförslag - Bygg ut
Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2.
Aterrem itterad 2020-01-30. Aterrem itterad å nyo 2O2O-
08-10 för besvarande. Förslag.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har 2020-06-17 ställt sig positiva till medborgar-
ftirslaget att bygga en allhall i Listerby vilket ftireslås i medborgarftirslaget
Dock har ärendet återremitterats till utbildningsnämnden då kommun-
fullmäktige tagit beslut om att godkänna en projektplan för en idrottshall i
Listerby och anser därmed att utbildningsnämndens svar bör harmonisera
med det beslutet.

Bedömning
Medborgarftirslaget angav allhall som ftirslag och det är medborgarftirslaget
som också besvarats. Utbildningsftirvaltningen har inte varit informerad om
det ftirslag på projektplan som sedan beslutades i fullmäktige gällande
ftirstudie av idrottshall i Listerby.

Utbildningsftirvaltningen ser inte att frirändringen av allhall till idrottshall
påverkar det tidigare ställningstagandet till medborgarförslaget utan bedömer
att det kan ligga i linje med beslutade projektplanen som tagits i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Att föreslå utbildningsnämnden besluta att anse medborgarförslaget besvarat
genom att också hänvisa till den beslutade projektplanen ftir idrottshall som
beslutats av kommunfullmäktige

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M),2:e vice ordf Stefan österhof (S),
nämndsledamot Tony Holgersson och tjänstgörande ersättare Lars Sager
(M).

l'W^r,w I

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar bifalla ftireliggande ftirslag och anser
medborgarftirslaget besvarat genom att också hänvisa till den beslutade
projektplanen ftir idrottshall som beslutats av kommunfullmäktige

Exp:

KS au
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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s 118 Dnr 2020-000348 192

Begäran om remissyttrande gällande Motion från
Stefan Österhof (S) om en lifvarOig skola för hela
kommunen. Förslag.

Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) delgav nämndsledamöterna sitt förslag till
svar på inkommen motion om likvärdig skola;

"Det cir enligt lag huvudmqnnens uppgft att skapa lilar)rdiga skolor i
Ronneby kommun.
Motionciren striller i sin motion mångafrågor bla gcillande lokaler,
utrustning och beh1riga pedago ger.
Som mål önskar motionriren att en arbetsgrupp med en bred politisk
inriktning skall utses.

Motionciren önskar att arbetsgruppen i sitt arbete skall ta hrinsyn till;
-Bussålcning
-Behov av ldmpliga lokaler
-En god arbetsmiljö fi)r elever och personal
- P e r s onalför s örj ning s kall under I ött as
- Un e c kl ings o mr ådena i utv e c kl ingspl anen s ka b e akt as.

Förslaget från motionriren cir att Utbildningsnc)mndenfar i uppdrag:
-att foreslå en arbetsgrupp dar både förvaltning och politiska partier r)r
representerade.
-att föreslå ldmpligafokusområde och avgrr)nsningar för arbetsgruppen drjr
ovan hdnsynspunkter utgör ett ramverk.
-attföreslå en budgetfi)r en sådan grupp och dess arbete."

Bedömning
vidare delgav ordföranden Åsa Evaldsson (M) utbildningsnämndens
ledamöter ftiljande Bedömning;
"Utbildningsnömnden cir överens med motionciren, om att detta cir viktiga
område som skall tagas hcinsyn till. Dessa områden lyfts darfr;r fr;r
information/diskus sion/beslut flera ggr/år i utbildningsndmnden.
Samtliga av dessa område cir antingen lagstyrda, foljt upp/tera ggr/år i
Utbildningsncimndens internkontrollplan och/eller rir nyligen granskade av
extern revision.

l'_ffi"t
Utdragsbestyrkande

)/
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Utbildningsnämnden

Det finns Jördelar att arbetsgruppen i så fall riven involverar andra nrimnder
ex MoB, vid diskussioner om behovet av loknler. Detfinns fördelar att
arbetsgruppen i såfall öven involverar ekonomer från Utbildningsncimnden,
då dessa har i uppdrag att se över resursfördelningssystemet. Motionen
föreslås hrinskjutas vidare till KS med ovanstående information då UN ej
kan ta beslut om delahighet av andra nömnder."

Förslag till beslut
-att Utbildningsndmnden inte har några ekonomiskn medel att
omfi)rdela/avsdttafrån utbildningsverlcsamhetenför att starta en ny politisk
arbetsgrupp.
-att motionen hdnskjuts vidare till KS med ovanstående information då UN
ej kan ta beslut om delaktighet av andra nr)mnder.
-att till cirendet hörande underlag (tjrinsteslvivelse, motion) nrirsluts detta
protokoll som bilagor jdmte ordrt)randens svqr.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), I :e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson och tjänstgörande
ersättare Lars Sager (M).

Yrkanden

2:e vice ordf Stefan Osterhof (S) yrkar bifall då utbildningsnämnden är
positiv till ftirslaget och att ägandet av en arbetsgrupp bör lyftas i KS/KF då
flera ftjrvaltningar är berörda.

Tiåinstgörande ersättare Lars Sager (M) yrkar bifall till ordftirandeftirslaget.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordftrandefiirslaget.

Nåimndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordft)randeftirslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden har inte några ekonomiska medel att omftirdela/avsätta
från utbildningsverksamheten ftir att starta en ny politisk arbetsgrupp varför
Utbildningsnämnden beslutar att motionen hänskjuts vidare till KS med
ovanstående information.

Utbildningsniimnden beslutar att till ärendet hörande underlag
(tjänsteskrivelse, motion) nåirsluts detta protokoll som bilagor jämte
ordftirandens svar.

'"KKl# 
I

utdragsbestyrkande
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Bilagor
1. Ordfijrandeftirslag

2. Förvaltningschefens tjänsteskrivelse

3. Motion gällande likvärdig skola

Exp:

Kommunstyrelsen
Åsa Evaldsson, Nålmndsordftirande UN
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

tl
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s 119 Dnr 2020-000401 600

Nämndsinformation om Lovskola. lnformation.

Sammanfattning
Jeanette Wessman, grundskollärare/Lovskola, och kvalitetsutvecklare
Annika Forss, delgav utbildningsnämndens ledamöter information kring
lovskolan.

Planeringen av lovskolan görs av Jeanette Wessman i samarbete med Annika
Forss. Personal eftersöks, elevunderlag sammanställ och schema framtas
utifrån underlaget. Alla beslut gällande ekonomin tas av verksamhetschef
Charlotte Kansikas, Verksamhetsområde Grundskolan.

Elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt
yrkesprogram har rätt till lovskola. De ämnen som erbjuds är
svenska./svenska som andraspråk, matematik, engelska idrott (simning) samt
SO-ämnen och NO-ämnen.

Lovskolans elever undervisas av legitimerade lärare. Eleverna har rätt till
studiehandledning, elevhälsa och skolskj uts.

Betygsprövning kan endast ske ftir elever i åk 9 vid lovskolan i juni. Juni år
2020 fanns tio aktuella elever, varav nio bedömdes godkända.

Som utvecklingsområden för lovskolan uppges ;

- Schemaläggning - Skola 24

- Närvaro/frånvaro - Skola 24

- Årskurs 7: Simning - möjlighet att anangera frivillig lovskola.

Samverkan med SYV sker och dialog ftirs med elever och ftiräldrar.
Distansundervisning fir ej ske om inte skolan är stängd, men planering sker
inft)r en ev krissituation framöver.

Undervisning av simning, ses som en samhällsviktig utbildning. Behöriga
lärare krävs för denna undervisning.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M),2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamot Tony Holgersson (SD)) och tjänstgörande ersättare Lars
Sager (M).

,.. ir
,' rti
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Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Jeanette Wessman, grundskollärare / Lovskola

l:,wt,w
utdragsbestyd(ande
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Utbildningsnämnden

s 120 Dnr 2020-000234 106

CURA I ndividutveckling. Information.

Sammanfattning
2:evice ordf Stefan Österhof (S) informerade kring av CURA redovisat
bokslut där ett överskott noteras ftir skolans verksamhet. Någon
återbetalning är inte aktuellt pg a kommande awecklingskostnader.
Redogörelse lämnades gällande årets prognos. Extra statsbidrag medftir att
kommunens medlemsavgift minskas.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) delgav nämndsledamöterna information kring
distansutbildningen. Flertalet elever kommer från andra kommuner.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1 :e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Silke Jacob, 1:e vice ordf UN
Stefan Österhof, 2:e vice ordf UN
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s 121 Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser oktober 2020.

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

s 122 Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten oktober 2020.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring beslutad delvis stängning
under två veckor av enhet Kallingeskolan 7 -9. Stängningen berodde pä att
undervisning inte kunde bedrivas på personal var sjukskriven eller hemma
med symptom. Elevema erhöll distansundervisning under dessa två veckor.

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogj orde för covid-situationen inom
skolans verksamhet. Positivt testad personal är sjukskrivna i hemmet.

Vidare informerade förvaltningschefen kring de nya direktiven från
Folkhälsomyndigheten. Förvaltningschefen redogj orde även ftir skillnaden
mellan distansundervisning vid stängd skola, undervisning vid öppen skola
samt redogjorde ftir undervisning via V-klass (vid exvis sjukfrånvaro).

Någon prognos ftir budget finns ej att delge vid dagens nämndssammanträde,
men prognos avvaktas vid kommande nämnd i november 2020. Senast
redovisad prognos vid Tertial 2 visade ett överskott på 1 640 Tk.

Förvaltningschef Tobias Ekblad lyfte lokalfrågan inom lorskolans
verksamhet. Arbetet med att se över möjlighetema atl skapa nya
ftirskoleavdelningar pägär. Tidigare aviserade farhågor avseende långsiktiga
konsekvenser rörande Saxemara ftirskola börjar nu göra sig gällande.

Med anledning av taget beslut om att äk 4-6 i Saxemara ska vara kvar, får nu
inte förskolan plats. Situationen är akut. Behov finns av 8-10 fsk.avdelningar
i Risatorp for att lösa platsbehovet. Är 202112022blir därmed problematisk.
Utbildningsförvaltningen i samverkan med Mex undersöker olika
möjligheter till lokaler för förskolan. Behovet av lokaler är ytterst trängande
konstateras.

Tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) lyfte fråga kring information till
boende i Saxemaras gällande konsekvenser vid brist på ftirskolelokaler.

2:e vice ordf Stefan Osterhof (S) lyfte fråga kring paviljonger vid
Espedalsskolan. Ärendet fi nns ftir närvarande hos Förvaltningsrätten.
Utbildningsftirvaltningen överväger andra scenarier ftir att lösa situationen
på Espedalsskolan innan läget även här blir mer akut än vad det är.

i

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att boende i Saxemara informeras
vid beslut. En kommunikationsplan kommer att framtas.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) lyfte även fråga kring möjlighet ftr
ersättarna att lyssna digitalt då utbildningsnämnden sammanträder. Riktlinjer
efterfrågas som gäller samtliga nämnder samt om ersättare ska ha rätt till
ersättningsarvode i sådana fall.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) uppger att diskussion kring detta pågår i
Kommunstyrelsen.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan österhof (S),
nämndsledamot Tony Holgersson (SD) samt tjiinstgörande ersättama Casper
Andersson (SD) och Lars Sager (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

fq6: tff utdragsbestyrkande
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s 123 Dnr 2020-000039 000

Delg ivn i ngar oktober 2020.

Sammanfattning
2019.670-619

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen; Beslut-20 I 900074 8 -K S - S 222 Höj da
avg Kulturskolans inriktningar.

2020.22t-r0r

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen; Beslut-2O 2000017 }-KS- $ 2 1 2 Ändring
av resepolicy.

2020.317-612

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen; Beslut-20200004 1 O-KS- g 22 I Nya
lokaler Flygtekniska programmet F1 7.

2020.393-639

Kunskapskällan: En sammanfattande information om verksamheten idag och
framåt - Kunskapskällan hösten 2020 ochframåt.

2020.413-600

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen; Beslut-20200003 8 S-KS- $ 202
Entledigande från uppdrag i UN. Catharina Christensson (S).

2020.363-041

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen; Beslut-2020000436-Ks-$ 2S2
Delårsrapport - Förlängning av Inköps- och anställningsstopp.

Kommentar: KF-beslut awaktas avseende förlängning av nuvarande inköps-
och anställningsstopp. Beslutet kommer att ffi ftirödande konsekvenser för
utbildningsftirvaltningen enligt ft)rvaltningschefen.

,
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Utbildningsnämnden

Vidare kommenterades KS-beslut rubricerad "Höjda avgifter Ronneby
Kulturskola". ordftiranden Äsa Evaldsson (M) påtalar att åirendet gällde
ftirtydligande av Kulturskolans avgifter. Inte höjning som det står i KS-
protokollets åirenderubrik.

I qfi,
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5124 Dnr 2020-000027 002

Delegationer oktober 2020.

Sammanfattning
Av nämndsordföranden tagna ordförandebeslut 2020 -09 -23 - -2020 - | 0 -0 1, av
ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2020 -08 -25-1020 -09 -29, samt
delegationslista över tagna beslut i Verksamhetsområde GyV/Vux 2020-05-
25-1020 -1 0-09, har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Bedömning
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring historiken i ärendet
gällande ordftirandebeslut om Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat
satt. Ärendet är sekretessbelagt.
Diskussion ftirdes kring hur möta högpresterande elever.
Förvaltningschefen uppger det oroväckande ökande antal elever som flyttas
ner en årskurs, istället ftir som högpresterande elev hoppa över en årskurs.
Ökningen kan bero på språkftirbistring.

Förslag till beslut
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ftireslår att p. 1l på nämndens dagordning
ersätts med "Ordförande beslut gällande hävning av delvis stängning av
enhet Kallingesk olan 7 -9", samt att endast delegationslistor framledes
skickas ut till nämnden.

Deltar i debatten
Ordloranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Rune Kronkvist (S) och Christer
Stenström (M), samt tjänstgörande ersättare Casper Andersson (SD).

Beslut

En enig nämnd beslutar att ersätta p.1 1 på nämndens dagordning med
"Ordftirandebeslut gällande hävning av delvis stängning av enhet
Kallingesk olan 7 -9", samt att endast delegationslistor delges
utbildningsnämnden fortsättningsvis.

I"W"Ytlw
utd ragsbestyrkande
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Informationen tas till dagens protokoll

Akten

Exp:

|"ffi"1@,
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s 125 Dnr 2020-000400 002

Delegationsbeslut om delvis stängning av enhet
Kallingeskolan 7-9. Redovisning och information av
ordförandebeslut.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) delgav nämndsledamöterna information
kring Ordftirandebeslut 2020 -09 -25 ;

Ordftirandebeslut om delvis stängning av enhet KallingeskolanT-9.
Undervisningen kunde inte bedrivas pg a ftir fä personal, varför skolan
stiingdes delvis.

Se även "Aktuell i verksamheten" N$I22:2020 detta protokoll.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Akten

Exp

l"',ffir@ |

Utdragsbestyrkande



ffi SAMMANTnÄoespnoToKoLL
2020-10-15

Sida

22(24)
KOMMUIII
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s 126 Dnr 2020-000400 002

Delegationsbeslut avs upphävande av delvis stängning
av enhet Kallingeskolan 7-9. Redovisning och
i nformation av Ordförandebesl ut.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) delgav nämndsledamöterna information
kring Ordftirandebeslut 2020- 1 0-08;

Ordförandebeslut har tidigare tagits om delvis stängning av enhet
Kallingeskolanl-9 då undervisningen inte kunde bedrivas pg a ftir få
personal, varftir skolan stängdes delvis. Undervisning bedöms nu kunna
bedrivas på nytt, varfrir distansundervisningen upphör.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Akten

Exp:
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Utbildningsnämnden

s 127 Dnr 2020-000025 600

Ovrigt - Utbildningsnämnden oktober 2020.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) informerade från lokala möten TC och
nationellt möte på TeknikCollege.

Vidare informerade ordftiranden om sammanträdestider lor år 2021, där en
förändring skett. Inplanerat nämndssammanträde den 23 juni har flyttats till
den22 juni2021. Ronnebysalen är bokad för samtliga sammanträden under
202t.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) lyfte fråga kring nämndsutskicken, där ett
flertal kompletterande utskick väckt initation. Endast i ytterst särskilda fall
bör kompletterande utskick ske och i så fall efter beslut av nämnds-
ordftjranden. I annat fall hänskjuts sent inkomna ärenden till nästa
nämndssammanträde.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) lyfte återigen Utbildningsnämndens
reglemente. Efter revidering och beslut finns detta fortfarande inte digitalt
tillgängligt på den publika webben.

Förslag till beslut
Föreslås att nämndsekreteraren får i uppdrag av utbildningsnämnden att
bevaka att utbildningsnämndens reglementet läggs ut digitalt.

Vidare ftireslås att kompletterande nämndsutskick inte görs till
utbildningsnämnden efter det ordinarie utskicket. I ytterst särskilda fall görs
detta i så fall efter beslut av nämndsordföranden. I annat fall hänskjuts sent
inkommet ärende till nästa nämndssammanträde.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Lars Sager (M).

l*ffirM
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Nämndsekreteraren får i uppdrag av utbildningsnämnden att bevaka att
utbildningsnämndens reglementet läggs ut digitalt.

Kompletterande nämndsutskick görs inte till utbildningsnämnden efter det
ordinarie utskicket. I ytterst särskilda fall görs detta i så fall efter beslut av
nämndsordftiranden. I annat fall hänskjuts sent inkommet iirende till nästa
ntimndssammanträde.

Exp:

Anna-Karin Sonesson, Kanslichef Kommunledningsftirvaltningen
Christoffer Svensson, Kommunsekreterare
Åsa Evaldsson, nämndsordf UN
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Utbildningsnämndens ledamöter ftir kännedom

'.M
Utdragsbestyrkande
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Skickat:
Till:
Ämne:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Åsa Eva I dsson <Asa. Eva ldsson @ h hkarlskrona.se>
den 15 oktober 2020 09:12

Rosmarie Ronnehed
Fwd: Besvarande av motion - "En likvärdig skola i hela kommunen"

Följ upp
Har meddelandeflagga

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Äsa Evaldsson <Asa.Evaldsson@hhkarlskrona.se>
Datum: 14 oktober 2020 07:34:54 CEST
Till: Åsa Evaldsson <Asa.Evaldsson@,hhkarlskrona.se>

Ämne: Besvarande av motion - "En likvärdig skola i hela kommunen"

Besvarande av motion - "En likvärdig skola i hela kommunen"

Sammanfattning:
Det är enligt lag huvudmannens uppgift att skapa likvärdiga skolor i Ronneby
kommun.
Motionären ställer i sin motion många frågor bla gällande lokaler, utrustning och
behöriga pedagoger.
Som mål önskar motionären att en arbetsgrupp med en bred politisk inriktning
skall utses.
Motionären önskar att arbetsgruppen i sitt arbete skall ta hänsyn till:
-Bussåkning
-Behov av lämpliga lokaler
-En god arbetsmiljö ftir elever och personal
-Personalftirsörjning skall underlättas
-Utvecklingsområdena i utvecklingsplanen ska beaktas.

Förslaget från motionären är att Utbildningsnämnden får i uppdrag:
-att ftireslå en arbetsgrupp där både ftirvaltning och politiska partier är
representerade.
-att foreslå lämpliga fokusområde och avgränsningar ftir arbetsgruppen där ovan
hänsynspunkter utgör ett ramverk.
-att ftireslå en budget ftir en sådan grupp och dess arbete.

Bedömning:
Utbildningsnämnden är överens med motionären, om att detta är viktiga område
som skall tagas hänsyn till.



Dessa områden lyfts därftir för information/diskussion/beslut flera ggrlår i
utbildningsnämnden.
Samtliga av dessa område är antingen lagstyrda, ftiljs upp flera ggrlär i
Utbildningsnämndens internkontrollplan och/eller är nyligen granskade av extern
revision.
Det finns ftirdelar att arbetsgruppen i så fall även involverar andra nämnder ex
MoB, vid diskussioner om behovet av lokaler.
Det finns ftjrdelar att arbetsgruppen i så fall även involverar ekonomer från
Utbildningsnämnden, då dessa har i uppdrag att se över resursfiirdelningssystemet.

Förslag till beslut:
-att Utbildningsnämnden inte har några ekonomiska medel att omftirdela/avsätta
från utbildningsverksamheten for att starta en ny politisk arbetsgrupp.
-att motionen hänskjuts vidare till KSau med ovanstående information och utan
eget stäl lnin gstagande från Utbi ldningsnämnden.

Åsa Evaldsson (M)
Ordftirande, Utbi ldningsnämnden
Ronneby

Skickat från min iPhone
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Tobias Ekblad, forvaltningschef
Telefon: 0457-61 8120
E-post: tobias.ekblad @ ronneby.se

Yttrande gällande motion från Stefan Osterhof (S) om en
likvärdig skola för hela kommunen.

Sammanfattning
I motionen lyfts vikten av att skapa likvärdiga fcirutsättningar för skolorna i
Ronneby kommun. Det är ett antal faktorer som belyses och som sedan ligger
till grund för de slutsatser som presenteras. Bland annat hänvisas till vikten av
en likvärdig skola som enligt skollagen skall finnas vafi än den anordnas i
landet. Den ekonomiska situation som Ronneby med flera kommuner befinner
sig i lyfts också fram och motionären önskar se hur man kan organisera sig på
andra sätt ftir att bättre använda de medel vi har att tillgå. I motionen lyfter man
också fram att det är de mindre enheterna iväraytterområden som främst utreds.
Motionären skriver: "När pengama inte räcker till att göra allt så måste vi ändå
göra något, men att skicka elever fränbyarnatill centralorten har inte varit en
framkomlig väg".

Vidare nämns kommunfullmäktiges utvecklingsplan ftir kommunen där
motionären ställer ett antal frågor: "Hur kan vi med den utvecklingsplanen som
bas tillgodose de behov av lokaler, utrustning och behörig personal som finns nu
och i framtiden. Hur kan vi gå vidare när tätorten är klar? Kan vi bygga om på
befintliga platser? Behöver vi bygga nytt på någon plats? Bygga nytt i stället fcir
attbygga om? Hur bussar vi bäst och minst?"

I motionen framftirs slutligen ett antal slutsatser:

För att skapa framtidstro och en lilcvdrdig skola i hela Ronneby behöver vi likt
"Framtidens skolor" utse en arbetsgrupp somJär tafram en bred politisk
inriktning mot en likvdrdig skola i hela kommunen. En sådan arbetsgrupp bör
ha en bredforankring så att ett val medfardndrad styrkebalans inte riskerar att
arbetet stannar av eller måste tas om igen.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete ta hrinsyn till:

- Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt far de yngre.

- Behov av ldmpliga lokaler ska tillgodoses.

- En god arbetsmilja skafrdmjas for elever och personal. -
P er s o nalför s örj nin g s ka underl cit t as. - Un e c kl ings omr åde na i
utve cklingsplanen s ka b e akt as.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen instämmer i motionens iakttagelse att det är
huvudmannens uppgift att se till att vi skapar likvärdighet i våra skolor. De



stora utmaningar som föranletts av den stora ökningen av antalet elever i vära
verksamheter har satt kommunen och utbildningsftirvaltningen på stora prov de
senaste åren. Dessa utmaningar har sedan lyfts fram i bland annat de
budgetftirslag som utbildningsnämnden tagit beslut om. I augusti2020har
utbildningsnämnden också svarat på en revisionsrapport gällande behovet av
ftirskoleplatser i kommunen. I det svaret konstaterar utbildningsnämnden att
det är av stor vikt att vi arbetar strategiskt på både forvaltnings- och
kommunnivå gällande lokaler. Att ta strategiska beslut, t ex gällande lokaler, i
god tid är en avgörande faktor ftir att kunna skapa en hållbar och likvärdig
skola. Det ligger inom utbildningsftirvaltningens uppdrag att hela tiden arbeta
med dessa frågor, d v s skapa likvärdighet genom att bland annat tillse att vi
har lämpliga lokaler. Det arbetet är alltid aktuellt och pågående. Det som dock
efterlyses i motionen är en politisk arbetsgrupp med en bred ft)rankring som
ska arbeta med de slutsatser som lyfts fram i motionen.
Utbildningsförvaltningen anser dock inte att det iir ftirvaltningen som ska eller
kan utse en sådan grupp utan frågan om skapandet av en grupp med politiska
representanter bör beslutas på politiskt nivå.

Beslutsförslag
Föreslås att utbildningsnämnden tar beslut om eventuellt skapande av politisk
arbetsgrupp eller föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

RONNEBY dag som ovan

Tobias Ekblad
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
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Motion om "En likvärdig skola i hela kornmunent'

Bakgtund
De statliga styrdokumenten är tydliga med att utbildning ska vara likvärdig oavsett
var i landet man bot. Det finns en modell med utjämning av kommunalskatt mellan
"trka" och "mindre tika" kommunet.
Nät vi kommer till olika skolor i samma kommun är det vårt ansvar att säkra
Iikvärdigheten. Framtidens skolor hat sedan nägra är tillbaka jobbat med att utforma
centralortens skolot och förskolor.Harbö\ar vi nu se att det händer saker i
byggnader och ansökan om bygglov.
I den ekonomiska situation som vi med fleta kommuner befinner oss i måste vi se

om vi kan organisera oss på andn sätt för att bättre använda de medel vi har. Det är
då alltid de mindre enheterna iväraytterområden som sätts under luppen, då de

kostar något mer per elev. När pengama inte räcker till att göra allt så måste vi ändå
göta något, men att skicka elevet fuänbyana dll centralorten har inte varit en
framkomlig väg.

Elever från ytterområden/byskolot åker mycket buss idag föt att få den undervisning
som de har rätt till. De ska få en utbildning som är Jikvärdig den som elever från
centralotten får men har inte lokaler, utrustning eller behöriga pedagoger på plats.

I{ommunfullmäktige har fastställt en utvecklingsplan för kommunen och där pekat
ut utvecklingsomtåden. Hur kan vi med den utvecklingsplanen som bas tillgodose de
behov av lokaler, utrustning och behörig personal som finns nu och i framtiden.
Hur kan vi gå vidare när tätorten arklar? I(an vi bygga om på befintLiga platser?
Behöver vi bygga nytt på någon plats? Bygga nytt i stället för att bygga om?
FIut bussat vi bäst och minst?

Med tanke på hur lång tid det tar från beslut till inflyttning så måste vi börja fundem
på svaren nu.

MåI
För att skapa framtidsto och en likvärdig skola i hela Ronneby behöver vi likt
"Ftamtidens skoiot'' utse en atbetsgrupp som får ta fizLm en bred politisk inriktning
mot en likvärdig skola i hela kommunen. En sådan arbetsgrupp bör ha en bred
fötankring så att ett val med fötändtad styrkebalans inte riskerar att arbetet stannar
av eller måste tas om igen.

Atbetsgruppen ska i sitt atbete ta hänsyn till:
- Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt för de yngre.

- Behov av lämpliga iokaler ska tillgodoses.

- En god arbetsmiijö ska främjas för elever och personal.
- Petsonalförsörjningskaundedättas.

- Utvecklingsområdena i utveckLingsplanen ska beaktas.

Ronneby Socialdemokratiska Arbetarkomm un,

Övre Brunnsvägen

372 36 Ronneby

Ronnebv@Socialdemokraterna.se
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Förslag
Vi anset att en sådan grupp tillsammans med avgränsningar ska utses av fullmäktige
efter beredning i utbildningsnämnden.
Vi förslår därför att utbildningsnämnden fär som uppdtag:

- Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska pariet är
tepresenterade.

- Att föteslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för arbetsgruppen där
ovan hänsynspunkter utgör ett ramvetk.

- Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete,

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Stefan Österhof


