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§ 145

Dnr 2018-000320 007

Begäran om yttrande gällande Granskningsrapport av
upphandlingsprocessen Ronneby kommun. Förslag.
i

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för framtaget yttrande
gällande granskningsrapport av upphandlingsprocessen i Ronneby, i vilket
följande framförs;

”EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Ronneby kommun
granskat kommunens upphandlingsprocess syfte att bedöma om
kommunens nämnder upphandlar enlighet med LOU samt kommunens
i

i

i

interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling efterlevs.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY samtliga nämnder att:
-Tydliggöra vem som ansvarar för att genomföra avtalsuppföljningar
-Säkerställa att tillräcklig kompetens finns vid nämndspecifika

upphandlingar

-Säkerställa att medarbetare har

kännedom

om kvalitetsledningssystemet

med tillhörande riktlinjer kring upphandling.
Det övergripande

syftet

med revisionens granskning var att besvara följande

revisionsfrågor:
-Följer granskande

nämnder lagen om offentlig upphandling, kommunens
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?
Upprättas tillräcklig dokumentation?
-Är samarbetet mellan den centrala upphandlingsenheten och granskande
nämnder ändamålsenlig? Får berörd personal det stöd som behövs av
upphandlingsenheten? Finns tillräcklig kompetens för uppdraget?
-Säkerställer ansvariga nämnder att den interna styrningen och kontrollen av
upphandlingsverksamheten är tillräcklig?
Utbildningsnämnden ska
oktober 2018

yttra sig

om rapporten till revisionen senast den 31

Yttrande
Precis som revisionen lyfter sin rapport sker inköp och upphandlingar ute
på lokal nivå inom utbildningsförvaltningens olika verksamhetsområden.
Revisionen lyfter också ansvarsfördelningen mellan den centrala
i
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upphandlingsenheten och verksamheterna. Rapporten pekar på att det i
studien framkommit att upphandlingsprocessen uppfattas som både tids- och
kompetenskrävande. Något som också överensstämmer med
utbildningsnämndens uppfattning. Chefer och övrig personal involverade i
upphandlingsrelaterade frågor gör det som en mycket liten del av tjänsten
och det kan gå långt mellan gångerna innan till exempel en chef ska ansvara
för att en verksamhetsspecifik upphandling. Därav vore ett ökat stöd från den
centrala upphandlingsenheten önskvärd, då den besitter en uppdaterad
kompetens rörande alla delar i upphandlingsförfarandet.
Stödet från den centrala enheten fråntar självklart inte utbildningsnämnden
från ansvaret att säkerställa att personal som hanterar inköp har relevant
kompetens så att inköp görs inom ramen av befintliga avtal, men också så att
nya upphandlingar genomförs enligt Ronneby kommuns
upphandlingspolicy.
rapporten lyfts den nystartade samverkansgrupp där kommunens nämnder
och bolag finns representerade för att diskutera uppföljning av tjänsteavtal.
Med tanke på att det många gånger är komplexa frågor som inte ligger inom
ramen för utbildningsnämndens kärnverksamhet, är den formen av
I

samverkan värdefull

kommunen.

för att

gemensamt kunna höga kompetensnivån inom

Föreslagna åtgärder

- Utse en funktion på förvaltningen

i

syfte att

kunna bidra med stöd till

verksamheterna vid verksamhetsspecifika upphandlingar, i de fall där
centrala upphandlingsenheten inte går in och stöttar i processen.

— Undersöka om de

fyra öppna utbildningarna som ordnas varje år på
kommunen har rätt innehåll utifrån utbildningsförvaltningens behov. Om så
inte är fallet tas ett önskemål fram om ett utbildningsinnehåll som ligger
linje med behovet.
i

- Rutinerna för introduktion av nyanställd personal inom

utbildningsförvaltningen ska ses över och uppdateras under hösten 2018. I
samband med den översynen ska upphandlingspolicyn och inköpsrutiner
läggas till på checklistan för att säkerställa att den personal som har behov av

den kunskapen

utifrån tjänstens innehåll, får

kvalitetsledningssystemet

kännedom om

med tillhörande riktlinjer kring upphandling.

Med ovanstående insatser gör utbildningsnämnden bedömningen att den

besvarat hur den ska säkerställa att revisionens tre rekommenderade
uppdragtill alla nämnder ska genomföras
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Fërslag
Föreslås

till

att

beslut

utbildningsnämnden

som sitt eget

ställer sig

bakom yttrandet och antar svaret

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an—Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och
Lennart Gustavsson (L) samt tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).
I

Yrkanden

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att nedanstående
separat stycke under ”Föreslagna Àtgärder”:

text läggs

till

som

Utbildningsnämnden kommer att initiera ett ärende för att revidera
internkontrollplanen på sitt sammanträde i november för att bättre kunna
kontrollera att regler och styrdokument följs.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

Ohlsons (V) yrkande.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar
Ohlsons (V) yrkande.

Propositionsordning 1
Ordföranden Lennarth F örberg (M)

kan bifalla tj änsteförslaget.
Ordföranden finner

att

till

bifall

ställer

till

frågan

utbildningsnämnden

nämndsledamot Erik
nämndsledamot Erik

om utbildningsnämnden

bifallit

tj

änsteförslaget.

Propositionsordning 2

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om att rubr stycke
läggs

till

tjänsteskrivelsen under ”Föreslagna Åtgärder”.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden
Ohlsons (V) yrkande.
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Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande gällande
granskningsrapport av upphandlingsprocessen i Ronneby kommun,

Samt

att

nedanstående text läggs

till

Åtgärder”:

som separat stycke under ”Föreslagna

Utbildningsnämnden kommer att initiera ett ärende för att revidera
internkontrollplanen på sitt sammanträde i november för att bättre kunna
kontrollera att regler och styrdokument följs.

Exp:
Revisionen
Tobias Ekblad, Fch
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2018-000388 001

§ 146

Begäran

om

remissyttrande gällande
verksamhetsspecifika Iogotyper. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för historiken i ärendet. Det har
även behandlats Förvaltningschefsgruppen. Ärendet har nu återremitterats
i

till
I

utbildningsnämnden.

sitt

yttrande framför förvaltningschefen följande;

”

KS beslutade 2018-08-07 att remittera ärendet gällande
verksamhetsspecifika logotyper till bland annat Utbildningsnämnden.
Tidigare har Utbildningsnämnden yttrat sig i ärendet då KS 2016-11-07
valde att remittera ärendet till Utbildningsnämnden. Inom
utbildningsförvaltningen är det idag flera verksamheter som använder
specifika logotyper tillsammans med logotypen för Ronneby Kommun.
Dessa är:

Gymnasieskolan Knut Hahn

Blekinge Naturbruksgymnasium
Sjöarpsskolan
Kunskapskällan
Kulturskolan

Bedömning

De argument som

Utbildningsnämnden vid tidigare yttrandet
en något reviderad form är dessa:

lyftes från

2017-01-04 kvarstår.

I

Kunskapskällan och Cela använder idag tre olika logotyper — Ronneby
Kunskapskälla, Cela och Kaoskompaniet (projekt).
Ronneby Kunskapskälla och Cela är inte utpräglade kommunala
verksamheter och ska inte heller vara det. Verksamheterna har i
uppdrag att driva och stödja utveckling i ett regionalt perspektiv, många
gånger samverkan med andra aktörer. Verksamheterna har ett stort behov
av att synas. Att ta bort verksamheternas logotyper, skulle definitivt
skada varumärkena som nu byggts upp. Exempel från andra håll visar att
i

framgångsrika lärcentra ofta har särskilda namn och en egen logotyp,
exempelvis Campus Västervik, Norra Station i Hässleholm och Campus
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Varberg. Ronneby Kunskapskälla har idag en logotyp som inte är bra, utifrån
en tillgänglighetssynvinkel (röd och grön färg). Ett nytt förslag till logotyp
togs fram hösten 2017, i samråd med kommunikationsenheten. Att enbart
använda Ronneby kommuns logotyp, skulle skapa missförstånd kring
uppdraget och göra varumärket otydligt- för såväl pågående, som
framtida, regionala samarbeten. Att Ronneby kommuns logotyp alltid
används tillsammans med den verksamhetsspecifika logotypen är en
självklarhet och har alltid varit.

Cela har i uppdrag att agera regional projektaktör. En kommunal logotyp för
den verksamheten blir direkt missvisande. Med tanke på att målgruppen for
Kunskapskällan och Cela inte ”bara” är kommuninvånare, utan hela
regionens invånare och företag, är det viktigt att varumärket inte blir
missvisande och skapar frågetecken kring avsändare. Inte minst målgruppen
”ungdomar” har en tendens att bli misstänksamma mot rent kommunala
verksamheter, eftersom de många gånger har negativa erfarenheter och
därför blir tveksamma till att gå in i aktiviteter.
När det gäller Kaoskompaniet så bygger både metoden och varumärket på att
Kaoskompaniet är en annorlunda aktör, olik de andra insatser som
myndigheter och offentliga verksamheter driver. Det är Kaoskompaniet i sig
som väcker nyfikenhet och har dragningskraft för unga. Om det skulle
ersättas med Ronneby kommun, skulle det påverka Kaoskompaniets
rekrytering och möjligheterna att nå ut till unga.

Ronneby Kulturskola har en fågel i sin logga (”pippi på kultur”) vilken sedan
2009 är en symbol för kulturskolans verksamhet - som sin tur under många
år har förknippats med hög pedagogisk kvalitet och att Ronneby kommun
satsar på kultur för barn. Målgruppen för Kulturskolans frivilliga
verksamhet är barn och ungdomar och vi konkurrerar med flera andra
aktörer vars verksamhet riktar sig till just barn och ungdomar.
Kulturskolans logga är mer tilltalande för vår målgrupp än kommunens
i

logga. Naturligtvis ska kommunens logga också vara med i alla
sammanhang för att målgruppens föräldrar ska veta om att det är

kommunen
som står för verksamheten.
En del av Kulturskolans verksamhet riktar sig till allmänheten med konserter,
utställningar, pjäser och musikal som marknadsförs mot och visas upp fôr
allmänheten. Resan är viktigare än målet såklart, men slutprodukten med våra

äldre elever är oftast av hög klass. Vår logga på affischer och i annonser talar
om för allmänheten att ”här kommer ytterligare ett bra evenemang med

Ronneby Kulturskola”.
Ronneby Kulturskola sticker ut på ett

positivt sätt i länet. Karlshamn,
Sölvesborg och Olofström har enbart musikskolor, Karlskrona har en
kulturskola (flera kulturuttryck utöver musik), Ronneby har en kulturskola
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med ﬂera kulturuttryck samt verksamhet som riktar sig till förskolan och
grundskolan. Det är välkänt länet att Ronneby kommun satsar på
i

kultur för barn på olika
kvalitet

i

sätt.

Ronneby.

Loggan är en symbol

för barnkultur och

Gvmnasieskolan Knut Hahn har sedan 2006 arbetat på att stärka sin
profil och sitt marknadsvärde på en mycket konkurrensutsatt marknad.
Detta gäller även gymnasiesärskolan Siöarp samt Blekinge
Naturbruksgymnasium i Bräkne Hoby.

En Viktig del arbetet med utveckling av varumärkena har varit profilering
genom logotyper som förstärker varumärkets identitet. Gymnasieskolomas
i

logotyp syns

i

samband med valkatalogen, skolans elevkatalog, hemsida,

samband med alla mässor och öppet hus aktiviteter länet, på alla
profilprodukter ex tröjor och arbetskläder samt finns exponerat på

i

i

GKH:s

alla

utskick från vår organisation. Numera
sociala medier som är en mycket viktig kanal gällande marknadsföring.
Märket är också känt i internationella sammanhang, då särskilt
området.
har ett väl utvecklat samarbete med en rad skolor inom

är

logotyp väl etablerat på

EU

GKH

finns även exponerade tillsammans med Teknikcollege
av näringslivet i många olika sammanhang.

GKH

och andra delar

Logotypen exponeras så gott som alltid tillsammans med Ronneby kommuns
logotyp (med fåtal undantag - flagga, skylt på aulans vägg samt vissa
proñlkläder).

Blekinge Naturbruksgymnasium är ett naturbruksgymnasium för hela
länet, tidigare drivet av landstinget Blekinge och i överenskommelse
med Blekinges kommuner överlåten till Ronneby kommun som
huvudman. Vi har medvetet försökt bevara samhörigheten för länets elever
genom namnet - Blekinge Naturbruksgymnasium. Ca 75 av skolans elever
genom åren kommer från andra kommuner. Skolan har hävdat sig väl genom
de senaste årens hårda konkurrens.

%

Som framgår av de samlade argumenten från de berörda
utbildningsverksamheterna är det ett önskemål att få behålla de starka
varumärken och den höga igenkänningsfaktorn som vi under flera år lyckats
skapa.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att godkänna användningen av verksamhetsspecifika logotyper för
Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium,

/
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Sj ôarpsskolan, Kunskapskällan och Kulturskolan tillsammans
logotypen för Ronneby Kommun.

med

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V).

Wildros

Yrkanden
2:e Vice ordf J an—Eric Wildros (S) yrkar bifall

till

remissyttrandet.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att godkänna användningen av verksamhetsspecifika logotyper for
Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium,
Sjöarpsskolan, Kunskapskällan och Kulturskolan tillsammans med

logotypen för Ronneby

Kommun.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande

l

y

x

?(11:40)

E;

RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2018-10-18

Utbildningsnämnden

§ 147

Dnr 2018-000453 650

Följdbeslut om studier för personer
Ronneby. Ordförandeförslag.
(Hänv Dnr 2018.363, 2018.383).

som vistas

i

Sammanfattning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för historiken i ärendet.
Enligt ordföranden är begreppet ”vistelseort” problematiskt. Av
ordförandens skrivelse framgår följande;

"Utbildningsnämnden fattade den 23 augusti i år beslut om att personer över
18 år som vistas i Ronneby och är behöriga till nationella gymnasieprogram
ska tillåtas studera på dem. Statsbidrag kan utgå för dessa med 116 100
kronor per âr, vilket täcker stôrre delen av kostnaderna.

Den 20 september år fattade nämnden beslut om att personer över 18 år
som vistas Ronneby och ännu inte påbörjat sina studier ska tillåtas göra det
mån av plats. Dessa personer har en kunskapsnivå som kan variera från
i

i

i

motsvarade förskola upp

som uppstår med

klass 9. Statsbidrag utgår inte för de kostnader
anledning av detta beslut.
till

Besluten tillåter även att avtal om interkommunal ersättning skrivs med
andra kommuner så att personer i Ronneby kan välja att studera i en annan
kommun, varvid Ronneby får betala interkommunal ersättning till den andra

kommunen.

Eftersom dessa beslut fattades utan begränsning i antal eller tid så har
utbildningsnämnden inget grepp om den totala påverkan på nämndens
ekonomi.

Begreppet vistelseort är kritiskt båda besluten. Om den asylsökande bor på
ett av Migrationsverkets boende så sköter personalen där registreringen av
dennes adress. Om den asylsökande bor någon annanstans är det upp till
personen själv att meddela Migrationsverket sin adress. Det är den senast
registrerade adressen hos Migrationsverket som gäller.
i

För personer som är folkbokförda Sverige är adress med få undantag en
oskyddad uppgift. För de personer som vistas i en kommun utan att vara
folkbokförda är läget ett annat. Utbildningsförvaltningen kan inte få ut
information om en persons vistelseort/adress ifrån Migrationsverket eftersom
i
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med sekretess. Vi kan inte heller få ut den från någon annan
kommunen eftersom de också är belagda med sekretess. Enligt
Migrationsverket får vi helt enkelt lita på att den adress som eleverna uppger
det är belagt
förvaltning i

stämmer.

På Skolverkets hemsida (https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning#h-p

Rattattgaklartenutbildningsommanborj atpa) går

följ ande att läsa:

Kan en elev som flyttat till en annan kommun få fortsätta sin
utbildning på introduktionsprogram isin

gamla

hemkommun?
Ja, men bara om kommunerna är överens om detta.
Det är elevens hemkommun som ansvarar för

att

erbjuda

eleven utbildning på introduktionsprogram hemkommunen.
Det finns inte någon generell rätt för en elev att få gå kvar på
ett introduktionsprogram i sin gamla hemkommun efter en flytt
till annan kommun.
i

är frivilligt för en kommun att ta emot en
har kommunen som sin hemkommun, och en
förutsättning är då att kommunerna kommer överens om

Det innebär
elev

som

att det

inte

ersättningen.

Det är baraför preparandutbildningen och programinriktat
individuellt val,

som ersättningsfågan regleras

i

skollagen.

För övriga introduktionsprogram är det alltså upp till
hemkommunen och den mottagande kommunen att komma
överens
Källa:

om beloppet.

l 7 kapitlet

15 § skollagen.

Om eleven har annan vistelsekommun än Ronneby så måste således ett avtal

tecknas där vistelsekommunen förbinder sig att stå för utbildningskostnaden
innan sökande kan erbjudas utbildningsplats. Även i de fall avtal om

interkommunal ersättning finns mellan de aktuella kommunerna så kan
elever endast antas mån av plats.
i

som väljer att vistas Ronneby ökar med
anledning av dessa beslut. Man kan exempelvis tänka sig att personer som
vistas en kommun som inte medger studier på kommunens bekostnad väljer
att ﬂytta till en kommun som gôr det.
Det finns

risk att antalet personer

i

i

Det ﬁnns

risk att eleven väljer att

tillgodoser

önskemål

Justerandes sign

“f”

uppge som
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l

q

en kommun som
en annan kommun.

sin vistelseort

om utbildning och samtidigt vistas

i
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Det ﬁnns ocksâ risk
elev
här.

som

att

Ronneby betalar

ersättning

till

en annan

som har vistats här då studierna påbörjades men som

kommun för

inte längre vistas

det fallet riskerar vi även att gå miste om interkommunal ersättning
vi skulle haft för elev som beviljats studieplats i Ronneby med

I

anledning av

att

vår

längre är det.

kommun vi det tillfället var vistelseort men att den inte

Situationen behöver regleras. De som vill studera behöver få klara besked,
tjänstemännen bör få tydliga direktiv och nämnden behöver skaffa sig
överblick över kostnadsutvecklingen.

Förslag

till

beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslår ordföranden Lennarth Förberg (M)
utbildningsnämnden beslutar
att de tidigare fattade besluten gäller för de två respektive en
-

individer som vid tillfället för beslutet var aktuella.
att för elever därutöver ska utbildningsnämnden fatta beslut

enskilt
-

att

fall.

elever från andra

i

att

varje

kommuner kan antas mån av plats men endast
i

om den interkommunala ersättningen beräknas täcka alla de

-

kostnader som uppstår.
att elever inte får ges antagningsbesked, kallas till upprop eller ges
några andra besked som kan uppfattas som gynnande innan nämnden
fattat beslut.

-

-

att elever i samband med ansökan ska visa att de vistas i Ronneby,
antingen genom att förete intyg från Migrationsverket eller genom ett
skriftligt medgivande som häver sekretessen kring den uppgiften.
att kontroll av vistelseort enligt ovan sker dels före varje terminsstart

och dels mitt i varje termin.
-

förändrad vistelseort eller ändrade förutsättningar för
interkommunal ersättning gör att nämndens beslut inte längre
att

gäller.”

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V),
Lars Sager (M), Magnus Stridh (SD) och Stefan Österhof, samt ersättaren
Helene Fogelberg (M).
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Yrkanden
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar avslag på förslaget till förmån
för redan tagna beslut.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på de

att-satser

som

föreligger.

226 vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar avslag på förslaget med
motiveringen att redan tagna beslut ska fortsätta gälla.

Nämndsledamot Lars Sage (M) yrkar bifall till föreliggande
Närnndsledamot Magnus Stridh (SD) yrkar bifall

till

förslag.

föreliggande förslag.

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar avslag på föreliggande

Propositionsordning 1
Ordföranden Lennarth F örberg (M)

gällande följdbeslut

Ordföranden finner

ställer bifall

till

förslag.

föreliggande förslag
i Sverige mot avslag.

om studier för personer som vistas

att

utbildningsnämnden

bifallit

ordförandens förslag.

Omröstning begärs.

Propositionsordning 2
De som yrkar bifall till ordförande Lennarth Förbergs (M)
följdbeslut enl

ovan röstar ja och de avslår

Beslutande

Ja

Lennarth Förberg (M)

X
X

Christer Stenström

Justerandes sign
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M
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Lars Sager (M)
Jonatan Glader, (C)

tjg ers.

><><><><3

Silke Jacob (C)

Lennart Gustafsson (L)
J an-Eric

Wildros 2:e vice ordf (S)

Stefan Österhof (S)

Johnny Hâkansson

(S)

tj g.ers

Tina Lindqvist (S)

Rune Kronkvist

><><><1><><><><

(S)

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)
Linda Johansson (SD)

X
X

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden

bifallit

Magnus

Stridh (SD)

följdbeslut gällande studier för personer

som

vistas

föreliggande förslag
i Sverige.

till

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 8 ja-rôster, 7 nej-röster.

Reservationer
Ledamöterna från

S,

V och MP reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att de tidigare fattade besluten gäller

de två respektive en

individer som vid tillfället for beslutet var aktuella.
att för elever därutöver ska utbildningsnämnden fatta beslut

-

enskilt

fall.

Utdragsbestyrkande
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att

elever frân andra

kommuner kan antas mån av plats men endast
i

om den interkommunala ersättningen beräknas täcka alla de

som uppstår.
elever inte får ges antagningsbesked, kallas till upprop eller ges
några andra besked som kan uppfattas som gynnande innan nämnden
kostnader
att

fattat beslut.
att

elever

antingen

i

samband med ansökan ska Visa att de

genom

att förete

vistas

i

Ronneby,

intyg från Migrationsverket eller

genom ett

medgivande som häver sekretessen kring den uppgiften.
att kontroll av vistelseort enligt ovan sker dels före varje terminsstart
och dels mitt i varje termin.
skriftligt

förändrad vistelseort eller ändrade förutsättningar för
interkommunal ersättning gör att nämndens beslut inte längre
att

Exp

:

Tobias Ekblad, Fch
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare

/
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§148

Begäran

Dnr 2018-000180 406

om

remissyttrande gällande taxor fôr

kommunens mâltidsverksamhet âr 2019.

Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för förslag till remissyttrande
gällande taxor för kommunens måltidsverksamhet. Av yttrandet framgår
följande;

”KSAU har beslutat att remittera förslaget om taxor för 2019 gällande

måltidsverksamheten till bland annat Utbildningsnämnden. I en översyn av taxorna
för måltidsverksamheten föreslår Tekniska förvaltningen att de beslutade taxorna
justeras samt kompletteras med taxor för frukost och kvällsmat för boende med
beviljat matabonnemang 2 samt personal Vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke
särskilda boende, där boende äter i restaurangen. Nuvarande taxor härleds till KPI år
2013 ârsmedel som basâr. Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till
exempel utbud i restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras
till respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med ökning av
KPI.
Förslaget från Tekniska förvaltningen är att:
o
taxoma justeras och kompletteras enligt bilaga.
0
KPI 2013 ärsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning.
0
rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI 2013 årsmedel
delegeras till Kommunstyrelsen
I

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls ringa omfattning, kaffe,
kaka och motsvarande, hanteras inom verksamheten och ryms inte inom
i

taxesättningen.

Bedömning
Utbildningsförvaltningen ser ingen anledning till avvikande synpunkter
utifrån det förslag som ligger gällande måltiderna för personal och/eller
gäster. Uppräkningen av taxorna är kopplade till KPI och indexuppräknade.
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Fërslag
Fôresläs
detta

beslut
Utbildningsnämnden

till

att

som sitt remissvar.

ställer sig

bakom ovan yttrande och antar

Deltar debatten
i

I

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S).

Beslut
Utbildningsnämnden

ställer sig

bakom ovan

yttrande och antar detta

remissvar.

Exp:

KS au/KS

Elena Johansson, Kostchef
Tobias Ekblad, F ch Utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

~

Uíb

M»

Utdragsbestyrkande

a

som

sitt

”RONNEBY

h KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Utbildningsnämnden

Dnr 2018-000433 041

§ 149

Uppfôljning av budget September 2018. Redovisning.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för den av ekonomienheten
framtagna prognosen för september 2018, vilken Visar en avvikelse på
ca -12162 Tkr.

Bedömning
Prognosen

efter

september 2018 visar på en förbättring

med ca 2 800 Tkr

jmf med Tertial 2. Detta beror dels på att det tilläggsanslag på ca 2 200 Tkr
som beviljades av KF gällande förskolan inte kunnat nyttjas fullt ut under
hösten. Anledningarna till detta är att personal inte kunnat anställas i den
utsträckning som vi önskat och att vårdnadshavare har tackat nej till
erbjudna platser vilket i sig gör att behovet av personal inte ökat. Det är
framförallt bristen på erfaren och behörig personal som saknas.

att de beräknade kostnaderna för IKE på
gymnasiesidan minskat då mindre antal elever, på IM, väljer att studera i
annan kommun.

Utbildningsförvaltningen ser också

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och
Christer Stenström (M).
I

Wildros

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, F ch

Ekonomienheten
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Dnr 2018—000403 616

§ 150

Slutredovisning av de riktade insatserna mot

nyanländas lärande.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund och utredare Sonja Stranne delgav
utbildningsnämndens ledamöter slutredovisning av de riktade insatserna
skett

mot nyanländas

som

lärande.

Utredare Sonja Stranne har deltagit i ett lokalt team som arbetet med rutiner
for nyanländas lärande. Riktlinjer och rutiner har framarbetats av teamet som
projektarbete.

Redogörelse lämnades över vilka behov man utgått ifrån, vilka åtgärder som
gjorts i form av kartläggning, kvalitetssäkrande av individuella studieplaner,
utveckling av SVA-nätverket samt olika utbildningar och föreläsningar.
Vidare gavs exempel på synliga förändringar såsom framtagna rutiner for
hur överlämning sker mellan högstadium och gymnasium, modersmålslärarnas roll och organisation.
Avslutningsvis informerades kring fortsatta utvecklingsområden såsom
fortsatt implementering av SKUA, utveckling av studiehandledning,
utökning av bedömningsstödet för att synliggöra elevers progression samt
fortsatt kompetenshöjning och värdegrundsarbete.

Deltar debatten
i

debatten deltar nämndsledamöterna Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och
Stefan Österhof (S).

I

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.
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Exp:

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Sonja Stranne, utredare
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Dnr 2018-000300 O01

§ 151

Utredningsuppdrag till Utbildningsförvaltningen:
Klass 4-6 kvar pä Saxemaraskolan. Förslag.
Sammanfattning
Ordföranden Lennarth Förberg (M)inforrnerade inledningsvis kring tidigare
möte med representanter från Saxemara föräldraråd och Saxemara
samhällsförening.

Uppdrag gavs

4-6

att

stanna

fritidshem.

utbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna för klass
Saxemara samt hitta nya lokaler för förskola och/eller

till
i

Ordföranden konstaterar

Kommunfullmäktige

det sedan tidigare finns ett beslut från
att flytta Saxemaraskolan till centrala Ronneby.
att

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för verkställd utredning. Det
finns en problematik i Saxemara kring lokalytor och kvalitetsaspekten väger
tungt. Av förvaltningsehefens skrivelse framgår följande:
”

den av kommunfullmäktige fastslagna planen för byggande av två nya 4 9- skolor i centrala Ronneby ingår en flytt av årskullar i klasser 4 - 6 från
flera av våra F - 6- skolor. En av dessa är Saxemaraskolan. Föräldrarådet i
Saxemara och Saxemara Samhällsförening har vid olika tillfällen uppvaktat
politiker och förvaltning för att begära att klasserna 4 - 6 får stanna kvar på
Saxemaraskolan. Utbildningsnämndens ordförande har sedermera beslutat
att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att undersöka möjligheterna för
klasserna 4 - 6 att stanna kvar på Saxemaraskolan och inte flytta till nya 4-9skolan i centrala Ronneby.
I uppdraget ska följande belysas:
o
Undersök möjligheterna för att klasserna 4-6 stannar Saxemara och inte
flyttar till den nya 4-9-skolan.
I

i

i

o
o

Belys konsekvenserna Saxemara.
Undersök möjligheterna för att hitta nya lokaler för förskola och/eller
i

fritidshem.
o

Kontakta Svenska kyrkan Ronneby pastorat för att undersöka
att hyra lokaler av dem.
Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde oktober.
i

möjligheterna
o

i

början av september 2018 har föräldrarådet i Saxemara och Saxemaras
Samhällsförening skickat en skrivelse som ett inlägg i den pågående
l
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utredningen. Skrivelsen innehåller
intressanta

Dessa

och

föreslår att

ett antal alternativ

som de

man tittar vidare pä samband
i

anser mer
med utredningen.

är:

inom skolverksamhetens nuvarande område.

o

Fôrtätning

o

Bebyggelse utanför nuvarande område.

Dessa alternativ finns med i den utredning som utbildningsförvaltningen
genomfört. Utredningen har genomförts av Monica Sjövind som för
närvarande är anställd som proj ektledare för Framtidens skolor och har
därmed en god kännedom om projektet som helhet. Hon har också, via sin
bakgrund både som rektor för Saxemaraskolan och senare Områdeschef för
Ronnebyområdet, en mycket god kännedom om verksamheten och dess
möjligheter och begränsningar.

Bedömning
Saxemaraskolan och förskolan i Saxemara har sedan flera år tillbaka haft en
problematik kring lokalytor. Samtal har förts med bland annat kyrkan om att
ta deras lokaler i anspråk. Bland annat för musikundervisning i
församlingshemmet (t ex 201 l) men förutsättningar har då varit att det ska
vara på tider som är anpassade efter kyrkans verksamhet och kräver ett
iordningsställande efter lektion. Det har från tidigare föräldraråd framförts
en kritik mot både inomhus- och utomhusmiljö på förskolan och på skolan i
Saxemara. Vissa åtgärder har därför genomförts under 2010.
Sedan 2012 har de två förskolechefema som tjänstgjort i Saxemara fört fram
problematiken gällande platsbrist för förskolan.
Rektorer för Saxemaraskolan har under samma period påpekat lokalbrist
(grupprum, musiksal, bibliotek etc.). Det råder en svårighet att ”täcka” alla
ämnen med behöriga lärare.

Nuläge
Nuvarande rektor för Saxemaraskolan lyfter fram att skolan är alldeles för
trång. Det saknas arbetsrum, grupprum och minst ett klassrum. Vidare är det
svårt för kurator, talpedagog och andra viktiga stödfunktioner att hitta
utrymme i skolans lokaler. Det finns heller inget bibliotek, vilket
Skolinspektionen uppmärksammat och kräver att vi åtgärdar. Därtill är
matsalen trång och utemiljön inte optimal. Enligt rektor så påverkar detta
också i högsta grad möjligheterna

att

rekrytera lärare, framförallt

mellanstadiet.

till

Förskolechefen beskriver att hon varit tvungen att utöka en tjänst och har nu
40 platser totalt under 2018/2019. Inför ht-l 8 så gick 12 barn upp till F -klass
vilket medförde att kön krympte till för närvarande 9 bam. Inför hösten 2019
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gâr endast 5 barn upp

till

F -klass.

Med nuvarande lokaler och

personalbemanning så klarar förskolan att ta emot 40 barn men brister i
utemiljö gäller både storlek och skick.
Samtal har förts med kyrkoherden (vecka 35) och med kyrkans
ekonomiansvarig, Per Ericsson (vecka 36). Vid dessa samtal säger de att det
är svårigheter att mer permanent få tillgång till församlingshemmet. Vissa
dagar är avsatta för begravning och andra dagar till församlingsverksamhet
med barngrupper etc.
Den mark söder om församlingshemmet, som föräldrarådet pekar på, kan
vara möjlig att sälja men då måste kommunen göra en framställan/förfrågan
om det. Planen är märkt K (avsedd för begravningsplats) så det kräver en
planändring. Det tar ca 1 år enligt Anna Hansen, exploateringschef.
Det finns ytterligare förslag från Föräldraföreningen att bygga ytterligare en
våning på skolan. På vissa delar är detta möjligt inom detaljplan, enligt Anna
Hansen. Dock måste byggnaden undersökas om den klarar av att få en
våning till. Detta är naturligtvis behäftat med kostnader.
Fastighet Saxemara 13:1 (Lotsvägen 2) ägs av Tomas Lundberg. Byggnaden
har tidigare bedömts olämplig för förskola/skola. Om fastigheten skulle tas i
anspråk via köp så krävs det att den rivs och att det byggs nytt.
Kvalitetsaspekter
I den nya läroplanen från 201 l, Lgr ll så finns det högre krav/mål på
undervisning. Detta medför att huvudmannen måste ge de bästa
förutsättningarna för att våra barn och elever skall nå så långt de kan utifrån
sina förutsättningar. Kursplanema som nu är stadieindelade visar att behoven
för att kunna undervisa i alla specialämnen i mellanstadiet och högstadiet är
likartade. Det behövs välutrustade salar för NO, bild, slöjd, Hk etc. Det
behövs också ett välutrustat bemannat bibliotek, som Skolinspektionen gjort
tydligt för kommunen. Lokaler för- och god tillgång till, elevhälsans alla
funktioner är viktiga.
För att uppnå de målsättningar som kommunen och de nationella
styrdokumenten anger, t ex via Lgr ll, så måste pedagogen ges
förutsättningar att verka i en miljö där den kan ge barnen och eleverna det de
har rätt till. Vi vet att läraren är den enskilt viktigaste förutsättningen för
elevers lärande.
Genom att bygga 4 - 9 - skolor ger vi större möjligheter till en attraktiv
skola där vi kan få legitimerade lärare i alla ämnen. Vi får lokaler som är
anpassade utifrån de nya skrivningarna i styrdokumenten. Vi får också bättre
förutsättningar för ett kollegialt lärande som ständigt kan utveckla
undervisningen. Kollegialt lärande är en av de stora framgångsfaktorerna för
ett att nå framgång i lärandet. Genom att skapa 4 - 9 - skolor ger vi våra
pedagoger den möjligheten.
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Slutsats
att kunna ge barnen förutsättningar för att livslångt lärande och leva upp
de mål som kommunen och styrdokumenten anger så förordar vi en
övergång till blivande 4 e 9 — skolor för mellanstadieelevema på bland annat
Saxemaraskolan.
Ett beslut att inte genomföra en sådan övergång innebär att eleverna på
skolan måste ”återgå” till de lokaler de disponerade när tillbyggnad
genomfördes, annars finns inte plats. Då innebär detta i sin tur att det krävs
en återgång för förskolan till en avdelning förskola med ca 18 barn. Möjligen
skulle förskolan kunna behålla ytterligare en liten del med en avdelning med
ytterligare 10 barn. Detta innebär därmed att vi inte kan utöka antalet
förskoleplatser i Saxemara utan reducera med ca 12 platser istället.
Att bygga på ytterligare en våning på både förskolan och F - 6 är inte rimlig
med hänsyn tagen till utemiljöns begränsningar och kostnader som detta
medför. Att bygga en helt ny förskola är naturligtvis också ett alternativ men
det är såklart behäﬁat med stora kostnader och förutsättningar för mark,
bygglov osv.

Fôr

till

Förslag

beslut
Föreslås att Saxemaraskolan 4 - 6 även fortsättningsvis ska ingå i den av
kommunfullmäktige beslutade tidsplanen för Framtidens skolor.
till

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Silke Jakob (C), Lars Sager (M), Erik
I

Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att ärendet bordläggs
nämndssammanträde den 15 november 2018.
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Beslut
Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.
Ärendet behandlas ånyo vid nämndssammanträdet den 15 november 2018.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
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§ 152

Dnr 2018-000431 610

Uppföljning enligt internkontrollplan okt 2018:
Rekrytering, Bemanning, Processer och rutiner samt
IT-system. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare

Annika Forss delgav utbildningsnämnden uppföljning

enligt internkontrollplan. Tidsplan gällande införande av styrmodell för
målarbete och systematiskt kvalitetsarbete samt struktur för strategisamtal

delgavs.

Av redovisningen framgår följande:

Rekrytering,
Följs

Bemanning

upp i december och redovisas i februari

enligt plan.

Processer och rutiner

Arbeta fram en tydlig plan för det systematiska kvalitetsarbetet.
Detta arbete har varit inne i en intensiv fas. Själva rutinen redovisades på
förra nämndsmötet då det ar en del i svaret tillskolinspektionen.
Nu är en tidsplan satt för införande av styrmodell för målarbete och
systematiskt kvalitetsarbete (Bilaga 1) och även strukturen för
Strategisamtalen som är kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet (Bilaga

2).

Fortsatt utveckling av Stratsys pågår för att stödja arbetet med
verksamhetsplanering och uppföljning.
Under våren har vi genomfört ett projekt där vi tagit ett omtag gällande
målstyrningen för utbildningsförvaltningen i Stratsys. Projektet har bland
annat haft som mål att synliggöra den röda tråden från kommunövergripande
mål ner till enheterna, bygga tydligare menyer och skapa en relevant
startsida. Vi har städat bland uppföljningsperioder i vår del av den
kommunövergripande målstyrningen och anpassat till kalenderår.
Projektet är ett första led i en serie av flera där målbilden är en rollbaserad
startsida, paketerad med relevanta styrrnodeller såsom målstyrning,

systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete etc. Vi utvecklar
Stratsys till att bli ett samlat stöd för att strukturerat kunna planera,

genomföra och följa upp verksamheten på alla organisatoriska nivåer.
Användarutbildningen har genomförts för våra rektorer och förskolechefer
där fokus låg på de nya funktionerna men även en del grundläggande
funktionalitet och struktur i Stratsys.
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”Omtag målstyrning”

är det forsta steget

i

resan

mot ett samlat stöd för att

kunna planera, genomföra och följa upp verksamheten på alla

strukturerat

organisatoriska nivåer.

Edtech-paketering
Stratsys har haft forevisning for ledningsgruppen och visat Stratsys Edtechpaketering. Stratsys har förenklat och rensat för att systemet ska bli enklare
för sällananvändare och kännas meningsfullt och bli ett verkligt stöd.

IT-system
Utdelningen av datorer stoppades tillfälligt då vi inte kunde garantera en bra
uppkoppling for alla elever. Detta tog IT tvâ dagar att lösa. Efter det rullas
nu datorer ut enligt schema. De två skolar som drabbades av stoppet och inte
fick sina datorer enligt plan kommer läggas in på ny tid inom planerad

tidsram.

”

Bedömning
dagsläget ses inte några allvarliga avvikelser kring processer, rutiner och
IT-system.
I

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika

W

Forss, kvaltitetsutvecklare
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§ 153

Dnr 2018-000435 4132

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande

mjölkrobot

till

Blekinge Naturbruksgymnasium.

Sammanfattning
Upphandlingen avser mjölkrobot till Blekinge Naturbruksgymnasium.
Fackliga representanter äger
utbildningsnämnden.

Förslag

till

ej

rätt att

närvara under föredragningen på

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
avs mjölkrobot till Blekinge Naturbruksgymnasium.

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget avseende mjölkrobot
till Blekinge Naturbruksgymnasium.

Exp:
Tobias Ekblad, F ch
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Bo Börjesson, chef Hoby Lant och Skog
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§ 154

Dnr 2018-000387 623

Individärende - Ansökan

om skolskjuts.

Information.

Sammanfattning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade inledningsvis kring
bakgrunden till ärendet.
Skolskjutshandläggare Helena Carlberg-Andersson redogjorde för
individärendet.

F ôräldraskrivelsen delgavs utbildningsnämndens ledamöter och läggs

till

handlingarna.

Ärendet gällande överklagan

F ôrvaltningsrätten

om skolskjuts vidarebefordras till

enligt rutin.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna

Silke Jacob (C) och Erik Ohlson (V).

Beslut
dagens protokoll.

Informationen tas

till

Vårdnadshavaren

tillställs

protokollsutdrag

i

ärendet.

Exp:

Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare
Linda Mattisson Olsson, vårdnadshavare
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Dnr 2018-000456 214

§ ‘I55

Begäran

om svar gällande Granskning av fôrslag

detaljplan fër kv Axel. Förslag.

till

Sammanfattning
2018-05-17 behandlade Utbildningsnämnden förslaget till remiss gällande
detaljplan för kv. Axel. Utbildningsnämnden konstaterade då att förslaget
var väl genomarbetat. Utbildningsnämnden noterade vidare att delar av dessa
lokaler kunde användas för administrativa behov på grund av Stadshusets
trångboddhet men att lokalerna och tomtens begränsningar gjorde att
kvarteret inte var lämpligt för förskola eller skola. En träffpunkt av
karaktären ”öppen förskola” kunde dock rymmas i lokalerna.
Utbildningsnämnden hade därmed inget

att erinra

detaljplan.

mot förslaget till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu skickat ett förslag på
detaljplan för granskning under tre veckor. Utbildningsnämnden kan därmed

yttra sig.

Bedömning
Bedömningen

nya fakta har tillkommit som förändrar det yttrande
som beslutades Utbildningsnämnden 2018-O5-17.
är att inga
i

Förslag till beslut
F öresläs att Utbildningsnämnden

detaljplan för Kv. Axel.

står

kvar vid

sitt

tidigare yttrande gällande

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric
(S), nämndsledamötema Magnus Stridh (SD) och Lars Sager (M).

Wildros
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande forslag
tidigare yttrande gällande detaljplan för Kv. Axel.

och

Exp:
Miljö och Byggnadsnämnden
Hanna Faming,planarkitekt
Tobias Ekblad, Fch
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§ 156

Dnr 2018-000021 026

Personal och arbetsmiljöfrågor oktober 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring översyn av rapportering
gällande arbetsmiljöproblem, incidentrapportering (kränkningar),
tillbudsrapportering och registrering av tillbud/olyckor i KIA-systemet
(Personalenheten). Oklart hur uppföljning sker.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP)

inkommen

lyfte fråga gällande tidigare
skrivelse från skolsköterskoma gällande skolmat.

som var

Kommunstyrelsen, behandlades under punkten
”Delgivningar” vid nämndssammanträdet 201 8-06- l 4.
Skrivelsen,

ställd

till

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)
utbildningspersonal.

lyfte fråga gällande rekrytering

av utländsk

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M) samt ersättarna Helene
Fogelberg (M) och Anna-Karin Wallgren (S).
I

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 157

Dnr 2018-000023 602

Kurser och konferenser oktober 2018.
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser
nämndssammanträde.

eller

konferenser har inte inkommit

Beslut
Informationen tas
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§ 158

Dnr 2018-000022 600

Förvaltningschefens Rapporter oktober 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav nämndsledamöterna lägesrapport
gällande situationen inom förskolan. Förtätning har skett. Alla barn i kö tom
december månad 2018 har erbjudits plats.

Möjligheten till att erbjuda ”Förskolebuss” ses över inför januari månad
2019, dâ situationen återigen blir bekymmersam. 59 barn kan då inte
erbjudas plats inom förskolan.

Sammanställning över framtagen BO-statistik delgavs utbildningsnämndens

ledamöter.

Avslutningsvis informerade förvaltningschefen om att diskussion förts med
kommunstrateg Tommy Ahlquist och verksamhetsanknuten projektledare
Monica Sjövind om att införliva ”Framtidens Förskolor” i den redan
pågående projektet ”Framtidens Skolor”. Något hinder för detta ses ej.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg
(M), nämndsledamöterna
Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och Silke Jacob (C), samt ersättaren AnnaKarin Wallgren (S).

Beslut
Informationen noteras

Punkten expedieras
kännedom.

till

till

dagens protokoll.

Kommunstyrelsen och lägesrapporten närslutes
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Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, F ch

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande

m

Sida

37(40)

”RONNEBY

h KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Utbildningsnämnden

§ 159

Dnr 2018-000025 OOO

Delgivningar oktober 2018
Sammanfattning
2018.407

-

OOO

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
KF 8198:2018: Riktlinjer för god ekonomisk

Ronnebv kommun

hushållning.

2018.127

-

002

Fôrdelning/Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgiﬁer.

2018.187 -003
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
Ronnebv kommun KF 8197:2018: Arkivreglemente

2018.224
Protokollsutdrag från

Kommun:

Tertial

2018-06-05 §159.

1,

-

041

KS au 2018-08-13, Stadshuset,__Ronnebv

äterrapportering frân SN,

UN och AN efter beslut KS
i

2018.412
Inbjudan till träff med revisorerna inför

årsbokslut 2018.

-

041

kommande granskning av

2018145-619
Skolinspektionen: Beslut om godkännande av huvudman för riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet inriktning musik vid
Education i Tingsryd.

AMB
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2018.397 — 678
Inlägg

i

utredningen kring tillgång på lokaler och möjligheter till expansion
i Saxemara. (Hänv Lokalutredning 2015 - Framtidens

av skolverksamheten
skolor).

2018.400—617
Skrivelse ang särskolan och inkludering.

2018.409

-

701

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
Ronnebv kommun KF 8209:2018: Projektplan Forum för skola och
socialtjänst, Slättagårdsskolan.

Sveriges Kommuner och Landsting: Kompetenssatsning for förtroendevalda
och tjänstemän.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 201 8-09- 1 7
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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§ 160

Dnr 2018—000024 O02

Delegationer oktober 2018
Sammanfattning
Delegationslista ôver av ordföranden taget beslut 2018-07-1 l och
delegationsbeslut för Skolområde GyV (Vuxenutbildningen) 2018-04-30—

2018-08-29 cirkulerade under sammanträdet.

Ordförandens delegationsbeslut gällande hyreskontrakt för

genom
3

1,

Fortifikationsverket,

kommenterades.

lokal, Staten

F17 Garnison, Kallinge 2018-08-O1—2021-07-

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg
(M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson
(V).
I

Beslut
Informationen tas
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