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s 161 Dnr 201 8-000478 041

Uppföljning av budget oktober 2018. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde fiir av Ekonomienheten
framtaget budgetprognos, vilken visar en awikelse av - 9 525 Tkr. En
ytterligare ftrbattring från prognosen i september.

Bedömning
Som rapporterats tidigare, kommer inte tilläggsanslaget päca2 200 Tkr som
beviljades av KF gällande ftirskolan att kunna nyttjas fullt ut. Anledningarna
till detta åir 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 framftirallt bristen på erfaren och
behörig personal som saknas. Beräknade kostnader ftir IKE på
gymnasiesidan har minskat då mindre antal elever, på IM, uåry.r att studera i
annan kommun. Prognosen ftir IKE på gymnasiesåirskolan påverkar också
resultatet i positiv riktning liksom att resultatet ftr SFI ser bättre ut åin

tidigare. Statsbidraget ftir likviirdig skola 2018 har kunnat anvåindas till
redan vidtagna åtgärderlkostnader vilka tangerar syftet med bidraget.

En omfattande diskussion ftirdes ftir att i december månad kunna besluta om
underlättande åtgärder ftir att nå en budget i balans år 2019 ft)r kommande
utbildningsniimnd. Förslag till strukturomvandling och inköpsstopp lyftes.
Det är viktigt att verksamheternas chefer tidigt blir informerade om
kommande års kärva situation till frljd av uteblivet tilläggsanslag.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att alla beslut från 2016 gällande
balanskontot kommer att omprövas. Målsättningen iir att åirendet lyfts upp på
utbildningsnåimndens dagordning i december.

Förvaltningschefen pätalar ftilj ande;

"Gällande fiirskolan så kan vi inte nyttja tilläggsanslaget och det ligger
därmed kvar i prognosen ftir 2018. Anledningen är frtimst att vårdnadshavare
valt att inte ta de platser de erbjudits men också att det inte funnits sökande
till tjåinsterna. Dels på grund av att de inte bedöms vara erfarna och behöriga

tr
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men också då anställningstiden endast kan garanteras till 3lll2 sedan finns
inte tilläggsanslaget mer.

Gällande likvärdighetsbidraget så var inte kostnadema ftir de norra
skoldelarna budgeterade vilket också då påverkat resultatet positivt.

Insatser gällande barn i behov av såirskilt stöd har inletts. På Snäck
genomftirs en utbildning i extra anpassningar av RoS-teamet ftir
pedagogema. Förvaltningschef har kommunicerat till chefer att kommande
budget troligen hamnar runt samma som 2018 men också att det eventuellt
tillkommer effektiviseringar. samtliga bör redan nu se över vilka åtgiirder
man gör ftir att bland annat organisera hur vi arbetar med elever i behov av
såirskilt stöd på ett ekonomiskt effektivt sätt men att vi samtidigt kan ge
eleverna det stöd de har rätt till.

Eventuellt inköpsstopp så sent som i slutet av november kommer med största
sannolikhet inte ge någon stor effekt alls. Eventuellt ca 100 tkr men svårt att
beriikna."

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M), l:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), nåimndsledamötema
Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Lova Necksten (MP), samt ersättaren
Martin Engelsjö (M).

Yrkanden
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att "Utbildningsnåimnden konstaterar
att det pg aatt det dröjt så liinge med svar på tilläggsäskande inte är möjligt
att vidta ytterligare åtgärder ftir att nå budget i balans ftir innevarande år".

Vidare yrkar l:e vice ordf Tim Svanberg (C) att ftirvaltningschefen
uppmanas att fortsätta arbetet med att vidta åtgtirder fiir budget i balans

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till l:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) ftirsta yrkande.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), niimndsledamöterna Erik Ohlson (V) och
Lova Necksten (MP) yrkar avslag på Tim Svanbergs (C) andra yrkande.

w
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Ordftiranden Lennarth Förberg (M) yrkar att ftirvaltningschefen far i
uppdrag att till nåimndssammanträdet i december återkomma med ftrslag på
åtgtirder som bör vidtas för att nå en budget i balans 2019.

Propositionsordning 1

Ordfiiranden Lennarth Förberg (M) ställer proposition på 1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) ftirsta yrkande gällande "Utbildningsnåimnden konstaterar att
det pg a att det dröjt så länge med svar på tilläggsäskande inte iir möjligt att
vidta ytterligare åtgärder ftir attnäbudget i balans ftir innevarande år".

Ordftiranden fi nner att Utbildningsnämnden bifallit yrkandet.

Propositionsordning 2

Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer proposition på 1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) andra yrkande att ftirvaltningschefen uppmanas att fortsätta
arbetet med att vidta åtgarder ft)r budget i balans

Ordftiranden fi nner att Utbildningsnämnden bifallit yrkandet.

Propositionsordning 3

Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer proposition på ordftirandens
yrkande om att ftirvaltningschefen får i uppdrag att till nämndssammanträdet
i december återkomma med filrslag på åtgeirder som bör vidtas ftir att nå en
budget i balans 2019.

Ordftiranden fi nner att Utbildningsnämnden bifallit yrkandet.

Beslut

Utbildningsnämnden konstaterar att det pg a att det dröjt så låinge med svar
på tilläggsäskande inte iir möjlig att vidta ytterligare åtgärder ftir att nå
budget i balans fiir innevarande år.

Förvaltningschefen uppmanas att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för
budget i balans.

Förvaltningschefen får i uppdrag att till nåimndssammanträdet i december
återkomma med ftirslag på åtgärder som bör vidtas ftir att nå en budget i
balans 2019.

w
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Exp:

Tobias Ekblad, Fch
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

s 162 Dnr 2018-000379 007

Beg om yttrande gällande Granskningsrapport av
arbetet med sociala medier. Förslag.

Sammanfaftning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir av kvalitetsutvecklare Krister
Svensson framtaget ftirslag till yttrande gällande granskningsrapport av
arbetet med sociala medier. I yttrandet framgår ftiljande;

"EY har på uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat kommunstyrelsen och övriga nåimnder i syfte att bedöma om
kommunen har en åindamålsenlig hantering av sociala medier.

Utifran granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Stärka styrning och samordning av arbetet med sociala medier.
- Såikerställaatt de som hanterar sociala medier erbjuds adekvat

utbildning.
- I samband med revidering av styrdokument ftirtydliga hur information i

sociala medier ska behandlas.

Utifran granskningsresultatet rekommenderas n?imnderna att:
- Såikerställaatt ansvarsft)rdelning och roller är tydliga och

kommunicerade i verksamheten.
- Såikerställaatt diarieftiring, gallring, arkivering och hantering av

sekretessbelagda uppgifter hanteras på ett iindamålsenligt sätt.
- Följa upp arbetet med sociala medier.

Utbildningsförvaltningens arbete med sociala medier
Inom utbildningsftirvaltningen anvåinder vissa av våra skolor sociala medier
och uppdateringsfrekvensen varierar beroende på vilka aktiviteter som
genomftirs på skolan. Syftet med anvåindandet iir till största del ur ett
marknadsftiringsperspektiv, vilket innebär att skolorna anv?inder sociala
medier ftr att sprida information om aktiviteter som kan vara av intresse ft)r
ftiljare och potentiella ftiljare. Redaktören som handhar sociala medier ftiljer
kommentarer på inlägg och hanterar svar där det krävs ett offrciellt sådant.
Ansvarsftirdelningen och rollerna i arbetet med sociala medier iir tydliga
mellan rektor och redaktörer. De kommunövergripande riktlinjema ftir
n?irvaron i sociala medier vad gäller exempelvis dokumentation och
hantering av sekretessuppgifter åir kiinda i verksamheten.

lJusterandes signl
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Utbildningsnämnden

Utifrån att kommunstyrelsen i samband med revidering av styrdokument
ftirtydligar hur information i sociala medier ska behandlas behöver
utbildningsnåimnden tafram rutiner ftir att såikerställa arkivering, liksom
rutiner ftir att ftilja upp arbetet i sociala medier."

Förslag till beslut
Utbildningsnäimnden ftireslås besluta att anta ovanstående svar på
revisionsrapporten.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamötema
Lova Necksten (MP) och Stefan Österhof (S).

Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att sista stycket i yttrandet tas som
beslut i åirendet.

Dvs; Utifrån att kommunstyrelsen i samband med revidering av
styrdokument ftrtydligar hur information i sociala medier ska behandlas
behöver utbildningsnåimnden ta fram rutiner ftir att såikerställa arkivering,
liksom rutiner ftir att ftilja upp arbetet i sociala medier.

Beslut

Utbildningsnåimnden antar ftireli ggande yttrande gällande
granskningsrapport om arbetet med sociala medier som sitt eget.
Utifrån att kommunstyrelsen i samband med revidering av styrdokument
ftirtydligar hur information i sociala medier ska behandlas behöver
utbildningsnåimnden ta fram rutiner ftir att säkerställa arkivering, liksom
rutiner ftjr att ftilja upp arbetet i sociala medier.

l-*'^frT L?
Utdragsbestyrkande
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Exp:

Revisionen
Krister Svensson, utvecklingssamordnare
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Utbildningsnämnden

s 163 Dnr 2017-000498 622

Uppföljning av Kostpoli cyn 2017 12018.

Sammanfattning
Ordftiranden Lennarth Förberg (M) gav inledningsvis en historik i iirendet
som kan uppdelas i tre olika delar; Uppftiljning av kostpolicy, fiirslag om
mellanmål samt skrivelse från skolsköterskorna ang skolmåltiderna.

Lunchtider har diskuterats då åirendet gällande kostpolicyn har varit uppe till
behandling i utbildningsnåimnden. Då ftirfrågan om utredning gällande
lokalernas beskaffenhet gjordes till kommunstyrelsen, har tekniska
ftirvaltningen påbörjat en översyn av skolmatsalarna. Beslut awaktas från
Kommunstyrelsen.

Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde ftir uppftiljning av
kostpolicyn. Inftir uppftiljningen skickades en enkät ut till rektorema inom
utbildningsft)rvaltningen. Totalt 20 enheterlskolor har besvarat enkäten. Av
dessa uppges elva (11) hålla Kostpolicyns riktlinjer betr lunchtider, medan
sex (6) enheter öppnar kl 10.30 och/eller kl 10.40 beroende på miingd elever
i ftrhållande till matsalens storlek.

I anslutning härtill efterfrågade kvalitetsutvecklare Maria Sjölund direktiv
kring beredning och kostnadsberäkning gällande mellanmåI.

Förslag till beslut
Föreslås att redovisad uppftiljning/utredning tas till dagens protokoll och att
densamma vbf till Kommunstyrelsen som komplettering till tidigare ärende.

Föreslås att Utbildningsnåimnden begär att Kommunstyrelsen ger i uppdrag
åt Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtiderna ej hålls.

Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att om avsteg görs fran Kostpolicyn
ska mellanmål serveras.

'-^fry r Utdragsbestyrkande
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Beslut

Redovisad uppftiljning/utredning tas till dagens protokoll och vbf till
Kommunstyrelsen som komplettering till tidigare tirende.

Utbildningsnåimnden begåir att Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt
Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtidema ej hålls.

Exp:

Kommunstyrelsen
Elena Johansson, Kostenheten FK
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

*"'"^mYl 
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Utvecklingsprojekt "Delaktighet för alla" - Utveckling av
tillgänglig utbildning. lnformation.

Sammanfattning
Sofia Wildros, chef Råd och Stöd-Teamet, tillsammans med Natasza
Jonsson, projektledare ftir Utvecklingsprojektet Delaktighet ftir Alla, har
inbjudits till utbildningsnåimnden ftir att informera om utveckling av
tillgringlig utbildning.

Sofia Wildros informerade inledningsvis om projektets bakgrund. I april
månad 2017 tog Utbildningsnämnden beslut om Handlingsplan ftir
2017 12018 avseende Funktionshinderpolitiskt program ftir Ronneby
Kommun. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s) specialverktyg
ingar i den planen som en insats. (Hänv N $63:2017,Dnr 2017.155-600).
Ansökan om statsbidrag fiir att anställa projektledare beviljades och i april
2018 anställdes Natasza Jonsson.

Proj ektledare Natasza Jonsson informerade ang SPMS : s våirderingsverktyg
fiir tillgåinglig utbildning, utvecklande av en tillgänglig liirmiljö diir alla
nivåer i styrkedjan åir involverade. Genomftirandet under två läsår, har som
tidigare berörts, fastställts i Utbildningsniimnden.

Varje rektor ska ha en handlingsplan ftir tillgringlighetsarbetet i juni 2019..
Politiker och ftirvaltning behöver vara delaktiga på en övergripande nivå ftir
att fa genomslagskraft. Beslutet konkretiseras genom projektmåI.

Det webbaserade viirderingsverktyget, ftir att skapa en tillgåinglig låirmiljö, är
indelat i tre delar; Handledning, kartlaggning och handlingsplan.

Vidare berördes Diskrimineringslagen. En av tio anmälningar till
diskrimineringsombudsmannen handlar om bristande tillgåinglighet.

Övergripande vinster ses med tillgängliga lärmiljöer; ökad delaktighet hos
elever och ökad elevnåirvaro, ftirbättrade elevresultat mm.

Arbetet med tillgänglighet kan sägas vara en ftirändringsprocess i tre faser;
Förbereda fiirändringen, hantera ftirändringen samt stärka och beftista
ftiriindringen.

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Sofia Wildros, chef RoS-Teamet
Natasza Jonsson, projektledare

1""'"'"fi7 I Y"
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s 165 Dnr 2018-000021 026

Personal och arbetsmiljöfrågor nov 2018

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring ökat antal anmälningar
till Företagshälsan; friimst från nyexaminerade liirare. Som åtg?ird ftir att
komma tillrätta med problemen kommer fokus att ske på
introduktionsutbildning och mentorskap.

Vidare informerade ftirvaltningschefen betr sjukskrivning på
Backarydsskolan, som därmed står utan låirare. Eleverna kommer nu att
bussas till Eringsboda och Hallabro. Situationen iir allvarlig vad gäller
arbetsmiljön och kräver kraftag.

Beslut

Informationen noteras till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

sign
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s 166 Dnr 201 8-000023 602

Kurser och konferenser nov 2018.

Sammanfattning
Till dagens nåimndssammanträde har inkommit inbjudan till ftreläsning
gällande Ronneby kommuns arbete och erfarenheter med det
våldsftirebyggande programmet MVP (Mentorer i våldsprevention).
Föreläsningen hålls på Ronneby Brunn den 4 december 2018.

Förslag till beslut
Föreslås att nämndsledamot Stefan Österhof (S) deltar som representant för
Utbildningsnämnden.

Beslut

Utbildningsnämnden ger nåimndsledamot Stefan Österhof (S) i uppdrag att
delta som nämndens representant vid ftireläsningen "Mentorer i
Våldsprevention MVP ".

Exp:

Stefan Österhof (S)
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare FK

srgn r utdragsbestyrKande
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Utbildningsnämnden

s 167 Dnr 2018-000022600

Förvaltningschefens Rapporter nov 2018

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir framtagen lägesrapport över
situationen inom ftirskolan i Ronneby kommun. Av rapporten framgår att47
barn inte kan placeras inom fiireskriven tid.

Vidare informerade fiirvaltningschefen kort kring den rapport som
skolområdeschef Ingela Berg kommer att presentera gällande sk
ftirskolebuss. Kostnaden bedöms ftir inrättande av ftirskolebuss beråiknas till
ca 500 Tkr.

Nåimndsledamot Christer Stenström (M) delgav utbildningsnåimndens
ledamöter rapport från ett ftirsta möte som hållits på Parkdala ftirskola
gällande Grön Flagg. Diskussioner har ftlrts kring Tema Livsstil & Hälsa.
Nästa möte kommer att hållas i januari månad 2019.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M) och nåimndsledamot
Christer Stenström (M).

Beslut

Rapporterna noteras till dagens protokoll.

Framtagen lägesrapport gällande situationen inom ftirskolan tillställs
Kommunstyrelsen ftir kåinnedom.
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Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
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Delgivningar nov 2018

Sammanfattning
2017.266 - 606

JO Riksdagens Ombudsmåin: JO: beslut i ärende gällande elev på
Eringsbodaskolan med Dnr 397 4-2018.

2018.338 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir stärkt likvåirdighet och kunskaps-
utveckling ftir ar 2018.

2018.414 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir utbildning för barn som vistas i landet
utan tillstånd höstterminen 2018.

2017.104 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir behörighetsgivande utbildning ftir
lärare i yrkesiimnen fiir 201712018.

2017.t89 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir personalftirstiirkning i skolbibliotek ftir
20t712018.

Protokollsutdrag från Kommunstvrelsen 2018-10-02. Stadshuset.
Ronnebv kommun KS S286:2018: Delårsrapport 2018-08-31 ftir Ronneby
kommun (ftrvaltningarnas muntliga ftiredragningar ske måndag 1/10 vid
budgetberedningen).

Protokollsutdrae från Kommunstyrelsen 2018-10-02. Stadshuset.
Ronnebv kommun KS 8302:2018: Sammanträdesdagar och tider ftir
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2019.
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Protokoll fran Förvaltningssamverkans gruppen 20 1 8 - I 0- 1 5

Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Protokollsutdras från 20 18-10-31. Stadshuset.
Ronnebv kommun KF Q283:2018: Sammanträdesdagar och tider ftir
kommunfullmiiktige är 2019.

Protokollsutdras från Kommunfullmäktise 20 I 8-1 0-3 1. Stadshuset.
Ronnebv kommun KF $272:2018: Delårsrapport 2018-08-31 ftir Ronneby
kommun.

Epost från Magnus Fast gällande "Svar ang Saxemaraskolan"

Protokollsutdrae från Miliö- och Bveenadsnämnden 2018-10-24.
Ronnebv kommun MBN Q255:2018: Namnberedningsärenden 20 1 8.

Länsstyrelsen i Blekinge län: Beslut om ftirdelning av anvisningar är 2019
till kommuner i Blekinge låin.
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Delegationer nov 2018

Sammanfattning
Delegationslista över av ftirvaltningschefen tagna beslut 2018-10-29
cirkulerade under sammanträdet.

d

Utdragsbestyrkande


