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s 153 Dnr 201 9-000630 023

Utökning av ekonomresurs knuten till
Utbildningsnämnden. Förslag.
(Arendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning
Sedan 2014har antalet elever inom utbildningsftirvaltningen ökat med ca 1100
stycken. Detta har i sin tur medftirt att antalet pedagogisk personal ökat i takt
med elewolymerna. Fler personal, fler lokaler och diirmed en utökad
administrativ börda har satt stor press på verksamheten. Genom ökat antal barn
och elever, ökade administrativa uppgifter samt en pressad ekonomisk situation
så har behovet av stöd ökat. På grund av detta har antalet ekonomer som stöttar
utbildningsftirvaltningen ökat fran 1.5 tjänst till 2.0 sedan något år tillbaka. För
närvarande har 40 chefer budgetansvar inom utbildningsftirvaltningen.

I Ronneby kommun finns inget digitalt beslutsstöd inom ekonomi som kan stötta
cheferna i det dagliga arbetet med budget. Detta åir en avgörande och
ftirsvårande faktor ftir att de ska kunna fiilja upp budget på ett enklare och
tydligare sätt. I nuläget måste respektive chef liira kiinna ett komplicerat
ekonomisystem ftir att få en bild. Genom att "ställa rätt frågor", vilket i sig är
svårt, direkt in i systemet kan de ftirhoppningsvis få en tydlig bild av budget,
prognos och utfall. Att inte ha eff digitalt beslutsstöd ftirsvarar uppftljningen. På
grund av detta är vi i hög grad beroende av att respektive ekonom är behjälplig
och ett stöd i uppftiljning och prognos. Det ligger diirmed i våra ekonomers
uppdrag att dels ftilja upp samtliga enheters budget tillsammans med rektor/chef
och därefter sammanställa och analysera utfallet och göra en prognos.
Detsamma ska genomftiras på frirvaltningsnivå tillsammans med
ft)rvaltningschef och verksamhetschefer. Tillkommer gör också de uppgifter
som ftirviintas sammanställas på ftirvaltningsnivå, till nämnd, samt till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen, som är den största ftirvaltningen inom kommunen, ser
att det finns ett stort behov av ytterligare ekonomistöd då ett digitalt beslutsstöd
inte finns på plats. De två heltider som nu är ftirdelade till
utbildningsftirvaltningen skall vara ett stöd ftir de ca 40 chefer som har en egen
budget. Med en rambudget på ca 780 000 tkr iir det av avgörande vikt att
respektive budgetansvarig chefhar bra kontroll på sin budget och ett stöd som
möjliggör detta. Näst intill samtliga chefer har sin bakgrund inom pedagogiska

l',ffi ls6
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Utbildningsnämnden

området och har dåirmed inte den utbildning inom ekonomisektorn som krävs.
Niir de fär uppdraget som skolledare forviintas de dock lägga en organisation
utifran budget och ftilja upp denna - det ingår i det så kallade VEPA - ansvaret
(Verksamhet, Ekonomi, Personal, Ansvar). Inom fiirvaltningen har vi en brist på
administratörer som har en bakgrund eller utbildning inom ekonomi som
eventuellt kunde bistå cheferna i just ekonomihanteringen. Det kunde vara en
lösning att tillsätta fler administratörer med mer kunskap inom ekonomiområdet
samt utveckla nuvarande anställda och på så sätt skapa bättre ftirutsättningar.
Detta iir dock kostnadsdrivande och då beslut tagits på övergripande nivå att
centralt placerade ekonomer ska stötta ftirvaltningamaär det den organisationen
vi ftirhåller oss till. Utbildningsftjrvaltningen ser det som svårt att kräva att de
2.0 tjtinster som nu finns centralt och iir ftirdelade till ftirvaltningen ska kunna
verka som det stöd som krävs då samma funktioner också ska arbeta
övergripande med rapportering och analyser på ftirvaltning- och niimndnivå.

Utbildningsnåimnden har också under hela20l9 krävt en tydligare och mer
detaljerad redovisning gällande budget, vilket inte har varit möjlig att delge
dem, med de nuvarande ekonomiska resurserna. Diskussion runt detta har ftirts
med ekonomikontoret. Deras önskemål har varit en budget redovisad ner på
kontonivå. Enstaka gånger under 2019 har detta kunnat redovisas.

Genom att tillftira fiirvaltningen mer ekonomiresurser skulle detta bli möjligt.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsniimnden att ftireslå
kommunstyrelsen att tilldela ytterligare resruser till utbildningsftirvaltningen ftir
att stötta med ekonomiarbetet.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamoten Tony Holgersson (SD)

Beslut

Utbildningsnåimnden ftireslår kommunstyrelsen att tilldela ytterligare resurser
till utbildningsftirvaltningen ftir att få stöttning med ekonomiarbetet.

t#
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s 154 Dnr 2019-000670 619

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar. Förslag.
(Arendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning
I samband med kommunfullmiiktige i november 2019 beslutades att avgiftema
ftir kulturskolans verksamheter skall höjas ftir hamna i nivå med övriga
närliggande kommuners avgift snivå.

Bedömning
Genom att undersöka övriga Blekingekommuners avgifter ser vi att Ronneby
kommun ligger långt under. Som jiimftirelse kan nämnas att Ronneby ligger
mellan 200 - 300 kr under samtliga övriga kommuner i Blekinge gällande
terminsavgiften. Gällande instrumenthyra ligger vi dock på samma nivå, d v s

200 kr. För att kunna möta det ekonomiska läget som vi befinner oss i samt
anpassa avgifterna till en nivå med övriga kommuners så är en höjning
nödvändig.

För närvarande är avgiften 300 kr/termin ftir samtliga inriktningar fiirutom Bild
som ligger på 400 kr/termin. Genom att besluta om en avgift på 600 kr/termin
ftir samtliga inriktningar gör vi den nödvåindiga anpassningen. Hittills har elever
som betalar ft)r ett instrument- eller sångkurs fått rabatt på 100 %o pä avgiften ftir
att delta i en ensemblekurs. I praktiken blir det ett "paketpris" ftir både
spellektionen och ensemblelektionen.

Det finns inga klara indikationer på att antalet elever skulle minska på grund av
avgiftsftirändringen men det finns heller inga signaler på att det inte skulle
kunna medftira minskat antal elever.

Ovan åir med anledning av beslut taget i Kommunfullmdktige gällande ökad
avgift i budget behandlad 2019-ll-28.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsnämnden ftireslå kommunstyrelsen
ftireslå kommunfullmåiktige att besluta om

o Att inftira en ny terminsavgift fttr samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.

o Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.

(-/

SM),

Utdragsbestyrkande
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a

Deltar idebatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S) , nämndsledamot Jonas Petersson (S).

Yrkanden
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar avslag på förslaget.

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

Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjiinsteftlrslaget.

Nåimndsledamot Jonas Petersson (S) yrkar avslag på ftrslaget.

Propositionsordning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer de båda förslagen mot varandra.
De som bifaller tjänsteftirslaget röstar Ja, de som bifaller 2:e vice ordf Stefan
Österhofs (S) avslagsyrkande röstar Nej.

Ordftiranden fi nner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begärs.

Beslutande

Åsa Evaldsson, ordf (M)

Christer Stenström (M)

Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C), l:e vice ordf

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Kranislav Miletic (S)

Jonas Petersson (S)

Nej AvstårJa

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Mikael Carldn (MP)

Tony Holgersson (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Sandra Bergkvist (SD)

X

X

X

Ordftiranden fi nner att utbildningsniimnden bifallit ftireliggande tj åinsteftirslag.

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

Reservationer
S-Gruppen och Mikael Carlön (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Utbildningsnämnden ft)reslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta om

o Att inftira en ny terminsavgift ftir samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.

o Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.

o Att ha kvar rabatten ftir ensemblespel ftir elever som tar instrument- eller
sångkurs.

Exp:

KS/I(F
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

Sida
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s 155 Dnr2019-000626 041

Uppföljning av budget novembet 2019. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir av ekonomienheten framtagen
budgetprognos ftir november. Prognosen visar ett underskott pä ca -27 678
Tkr. En awikelse jämfrrt med ftiregående uppft)ljning på ca 400 Tkr,
beroende på utökade kostnader ftir skolskjuts ftir elever inom grundstirskola
och gymnasiesärskola. Även utökade kostnader till fristående enheter inom
grundskolan.

Bedömning
Diskussion ftirdes kring tydligare och detaljerad redovisning på slag jmf med
tidigare. De verksamheter dåir stora underskott redovisas kommenterades
(ft)rskola, grundskola, grundsär och sfi). Då ny fsk.avd på Rävens ft)rskola inte
var finansierad utgör detta en del av det underskott som redovisas. Det största
underskottet återfinns dock på grundskolan (25 Mk). Personalbemanning och
resursstöd kopplat till elever med siirskilda behov diskuterades. Översyn av
ftirdelningsprinciperna bör ske. Fortsaff a diskussioner ftirs i Beredningsutskottet.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), I :e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nåimndsledamöterna Kajsa Svensson (M) och Lars-Olof
Wretling (L), samt ersättama Lars Sager (M) och Martin Engelsjö (M).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll

Ekonomienheten.

Exp:

# Utdragsbestyrkande
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s 156 Dnr 201 9-000400 630

Akut behov av förskoleplatser. Lägesbild förskolekö.

Sammanfattning
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten proj ektledare Framtidens skolor och
ftlrskolor, delgav lägesbild över ftirskolekön i Ronneby kommun.

Av fastställda platser inom Ronneby tätort (590) uppges brist på 106 platser.
Akut brist uppges pä92. Av fastställda platser i Saxemara (25) finns behov inkl
omplacering av 60 platser. Akut brist uppges pä7. Av fastställda platser inom
Kallinge (273) uppges brist på 74 platser. Därav akut brist på 55.

Då några vårdnadshavare tackar nej då inte önskad plats erbjuds; ex syskon på
olika ftirskolor, ftir langt från bostaden etc; innebär detta att kön skjuts fram och
placeringsproblemen skjuts upp tillftilligt.

Vidare delgavs jämftirelse mellan Ronneby och Kallinge i mars månad2019
resp 2020, vilket visar på en prognosticerad ökning; drygt 100 barn mer åin

mars-april2019.

Ingela Berg, verksamhetschef Förskola, delgav nämndsledamötema information
gällande verksamhetsftirändringar inom ftirskolan;

- uppstart av en fsk.avdelning i paviljongen vid Slättagårdsskolan.

Överflyttning sker dock av de äldre barnen till paviljongen och en

avdelning ftir ettåringar skapas inne på Gullvivan. Fn står tolv ettåringar
på kö ftir placering.

- Parkdala Nattis öppnas för dagverksamhet, tänkt för ättabarn
(ettåringar).

- Förtätning sker på Fridhem och Junibacken.
- Ytterligare lokaler som kan nyttjas ftir ftirskoleverksamhet letas på

befintliga skolor. Totalt har hittills ca 57 "akutplatser" hittats. Det står

ll2barnpå kö till våren, vilket innebär att i nuläget saknas ca 55 platser.

- Samtliga vårdnadshavare har skriftligen meddelats om ftlrseningar
gällande placering till våren.

Svårigheter uppges under våren pg a platsbrist att placera cirka 80 barn.

l6 Utdragsbestyrkande
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Bedömning

Platser/Kö

Ronneby

fastställda platser

överinskrivn

kö nov-dec

känd kö vår tätort
tillkommande kö ?

totalt platsbehov

okt
s90

t7
38

50

10

705

115

nov

590

5

28

62

10

59s

105Brist a latser

dec

s90

t4
9

73

10

696

105

Akut brist 98 100

Saxemara

fastställda platser

överinskrivn

känd kö våren Sax

totalt platsbehov

omplac.kö

behov inkl omplac*

okt
25

10

7

42

18

60

nov
25

10

7

42

18

60

dec

25

10

7

42

L8

60

Akut brist 7 7

Kallinge

fastställda platser

överinskrivning

Räven

kö nov-dec

känd kö våren

tillkommande kö?

totalt platsbehov

brist på platser

nov
273

4

13

8

40

8

346
73

okt
273

12

13

8

29

Lt
346

73

dec

273

6

1_3

4

43

8

347

74

Akut brist 5648

l'%v
uffi Utdragsbestyrkande
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Kommentar:
Tillkommande ansökningar är en uppskattning och kan ev räknas bort eftersom
det också kan bli de som tackar nej, flyttar etc. Några tackar nej eftersom de
inte får önskad plats ex syskon på olika förskolor, för långt från bostaden etc.
administratör ber föräldrar flytta fram startdatum. Vi skjuter kön framför oss.

Flera barn som behöver förskola för språklig och social/pedagogisk träning
saknar plats vilket får konsekvenser när barnen kommer till skolan.

Jmfr Ronne och Kallin mars 2019 och os mars 2020

os antal barn i behov av förskoleplats mars-april2O2O

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamoten Tony Holgersson (SD), tjiinstgörande ersättaren Casper
Andersson (SD), ersättaren Martin Engelsjö (M).

20L9

6t7
315

känd kö

2020

686

339

ing

59

24

osen

ökn

r

Ronneby tätort
Kallinge

Kommentar: P

(Ytterområden : Hoby J-hus. L-by,Sax, H-bro, E-boda Ba)

49t
585

339

1516

kommentar: obs enbart kända ansökningar ej ev tillkommande

tot

Drygt 100 barn mer än mars-a ril20t9

placerade

438

604

292

7334

Ytterområde

R-by tätort
Kallinge

Totalt

kö

53

82

47

182

Utdragsbestyrkande
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Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Uppftiljning av ftirskolekön viintas vid februarisammanträd et 2020.

Exp:

Ingela Berg, Vch Förskola
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare Framtidens skolor och
ftirskolor

sign

ffi
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s 157 Dnr 201 9-000037 678

Framtidens Skolor - Lägesrapport .

Sammanfattning
Dennis Roberteaus, VD ABRI, delgav niimndsledamötema lägesbild över
Parkdalaskolan. Bygglov har beviljas, detaljplaner har vunnitlagakraft och två
upphandlingar har genomftirts. Bygglovet ft lj er detalj planen.

Ett stort antal visningar inftir upphandling och anbudsinlåimning genomftirs. Den
9 januari 2020 är sista dag ftir inliimning av anbud.

Arbetet med trafiksituationen och säkerheten på och omkring skolområdet,
rondellbyggnation och bullerplank tu samlat i ett projekt i samverkan med
tekniska ftirvaltningen.

Fastställd tidsplan ligger fast. Arbetet med idrottshall beräknas klar under
augusti-september 2020, inventarier till skolan sommaren 2021. De ftirsta
eleverna beräknas börja i Parkdalaskolan den 12 augusti 2021.

Roberteaus pätalar vikten av att projektet med Snäckebacksskolan påbörjas lor
att tidplanen ska hållas. Projektering beräknas påbörjas till varen. Arbetet med
Skogsgårdens ftlrskola åir redan langt framskridna i processen.

En webbsida där det går att ftilja processen publikt kommer att finnas tillgänglig
på kommunens hemsida.

Deltar i debatten
Ordft)rande Åsa Evaldsson (M), niimndsledamot Tony Holgersson (SD),
ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp

|"ffiä|l#
Utdragsbestyrkande
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Dennis Roberteus, VD ABRI
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten proj ektledare Framtidens skolor och
ftirskolor

slgn
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s 158 Dnr 201 9-000464 250

Begäran om remissyttrande avs förslag om att bygga
förskola (6 avd) och 36 vårdplatser/omsorgsboende i

Södra Johannishus. (Framtida exploatering av södra
Johannishus, KS 5385:2019). Förslag.

Sammanfattning
Ingela Berg, verksamhetschef Förskola, uppger ftiljande i sitt ftirslag till
remissyttrande;

För närvarande finns två kommunala ft)rskolor i Johannishus, Nyponhuset
(Älycke) samt Prästgårdens ftirskola. För närvarande har Nyponhuset 42bam
inskrivna och Prästgården29. Det åir ungeftirligt det platsantal som kan anses

lämpligt i nuvarande lokaler. Under våren står 13 bam i kö till ftirskola i
Johannishus. Situationen får under våren lösas med överinskrivningar samt
erbjudande vid Backsippans ftirskola i Listerby. För både Nyponhuset och
Prästgårdens ftirskola finns begråinsningar lokalmässigt, Prästgården har ex två
våningar, med inga möjligheter att utöka verksamheten.

Bedömning
En sammanhållen, effektiv ftirskoleverksamhet med tillgang till fler platser i
Johannishus är att ftiredra. Råiknar man att både Nyponhuset och Prästgarden
ska awecklas så bör man planera ftir en kapacitet motsvarande 110 - l20bam
ftir att möta kommande behov.
I kontakt med mark- och exploateringschef Anna Hinseäng framkommer att det
troligen blir ökad efterfrågan på platser i Johannishus.
"Kommunen har 8 tomter som kommer att sdljas i början av 2020. Hdlften ar
redan bokade. I detta planområde som utredningen gdller (södra Johannishus)
kommer man att planldgga för ytterligare bebyggelse i form av lägenheter och
villor. Intresset for Johannishus vcixer och vi får ofta frågor om möjliga strillen
att bygga på. Vi ser också ett intressefrån entreprenörer och bostadsutvecklare
att etablera i Johannishus om man kan kombinera en samhdllsfastighet med
bostcider.
Jag tror på att om man ska bygga nytt skn man också m hajdrt;r kommande
behov framöver. "/ Anna Hinsedng

Om båda kommunala ftirskolorna i Johannishus läggs ner och ny ft)rskola drivs
av privat aktOr så finns inget kommunalt alternativ ftir foräldrar. Det finns
såklart även en indirekt risk att ftirskolan läggs ner vid ex bristande lönsamhet.

srgn

IM,
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Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsnämnden

Att ställa sig positiva till ftirslag av etablering av ny ftjrskola kombinerat
med äldreboende i Johannishus.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden antar ftireliggande ftirslag till remissyttrande och ställer sig
positiva till ftirslag av etablering av ny ftirskola kombinerat med äldreboende i
Johannishus.

Exp:

KS
Ingela Berg, Vch Förskola

a
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s 15e Dnr2019-000328 109

Begäran om yttrande avs Medborgarförslag - Bygg ut
Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2

Sammanfattning
Kommunfullmäktige remitterar vid möte 2019-05-25 iirende Besvarande av
medborgarftirslag ftir vidare hantering. Förslaget är att bygga ut skolan genom
atttayla från nuvarande gymnastiksal till undervisningslokaler. Detta genom
rivning och nybyggnation, och att i ftirestående skede bygga en allhall så att
idrottslektioner inte blir drabbade.

Verksamheten har tillsammans med arbetsmilj ösamordnare bedömt dagens
trångbodda situation och trolig elevutveckling, samt möjligheten att utöka
skolan. Tillkommer fler elever i närtid utöver prognos kräver detta en
utbyggnadsplan som hanterar en justering av lokalytan i ft)rsta hand med
tillftilliga lokaler, och på sikt en insats om nybyggnation. Medborgarftirslaget
om nybyggnation av allhall kräver en teknisk utredning och ekonomiskt
ställningstagande.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen ser medborgarftirslagets utpekade lösning som allmänt
positivt och ftirdelarna är flera med nybyggnation av allhall, samt ftjrmodligen
ftir samhället i stort. Vi har naturligtvis inte möjlighet att ta ställning till vilka
ytor som denna hall åir möjlig att byggas på, men ser positivt på om den lir i
skolans närhet ftir allmåin logistisk och sålkerhetsmässigt bra väg.
De befintliga lokalerna för gymnastik är upprustade i samband med tidigare
utbyggnad av skolan och fyller sin funktion ftir gymnastiklektioner, samt iir av
tillräcklig omfattning.

Elevutvecklins ftir skolan
Listerbyskolans elevantal har växt sedan renovering och tillbyggnad 2015-16
och då området är i positiv tillviixt och har ett tillsynes gott rykte ftir bebyggelse
kommer troligen detta att fortgå.
I diskussion med rektor är bedömningen att skolan är mättad och klarar inte fler
elever ytmässigt.

Antalet elever ftir skolan uppgår idag till 195 elever.
Prognos ftir elevutvecklingen visas i figur nedan.

stg Utdragsbestyrkande
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Trendbilden ftir elevutveckling är stabil och balanserar pä att det kan finnas
behov av en utökning av skolytor, med en viss variation.
Detta kan täckas upp av tillf;illiga lokaler, som i kort perspektiv är möjliga att
etablera på skolgården.
Medborgarftirslaget innebär en nybyggnation som behöver teknisk utredning
samt sättas in i ett större ekonomiskt sammanhang och får en konsekvens som
bör beaktas med andra behov.
Rehorn beslviver situationen Jör skolan :
"Vi tycker att medborgarförslaget rir bra och vi sympatiserar med

förslagsstdllaren. Behovet av fler lokaler på skolan cir akut redan infor ndsta
lasår.
En ny idrottshall skulle innebdra att vi kan byggo om den nuvarande
gymnastilcsalen till klassrum/grupprum eller riva den och bygga en ny del enligt
medborgarforslaget. "

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget och
ftireslår kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige arftaga svaret till
medborgarftirslag - Bygg ut Listerbyskolan - Utveckla Listerby steg 2. som
besvarat.

Listerbyskolan {enli gt uppta gn0mrl
läsår 18/19 19/20 20/21 21t22 22123 23t24 24t25

årskurs
åkF 3{ 23 30 2T 2A 1T 22

åk1 20 31 23 30 27 20 17

åk2 28 22 31 23 30 27 20

åk3 31 28 22 3t 23 30 27

åk4 26 35 28 22 31 23 30

åk5 30 2T 35 2E 22 31 23

åk6 23 29 27 35 28 22 3t
åk r-6 '158 172 166 169 16'! '153 '148

Tstalt F-6 lSg 195 196 {96 {81 170 170

srgn #
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Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
niimndsledamot Christer Stenström (M), ersättarna Lars Sager (M) och Martin
Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarftirslaget och ft)reslår
kommunstyrelsen att fiireslå kommunfullmäktige artaga svaret till
medborgarftirslag - Bygg ut Listerbyskolan - Utveckla Listerby steg 2. som
besvarat.

Exp:

KS/KF
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

[trf tN
Utdragsbestyrkande
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srgn

s 160 Dnr2019-000653 115

Fyllnadsval efter Lova Necksten (MP).
Utbi ld n i n gsnäm ndens Bered n i n gs utskott. Förs lag.

Sammanfattning
Nåimndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) ftireslås ersätta Lova Necksten (MP)
i Utbildningsnåimndens Beredningsutskott.

Diskussioner har ftirts i de politiska grupperna ftir S, V och MP.

Förslag till beslut
Föreslås Anna-Karin Wallgren (S) som ny ledamot i Beredningsutskottet.

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

Beslut

Utbildningsnåimnden beslutar utse Anna-Karin Wallgren (S) till ny ledamot i
Utbildningsnämndens Beredningsutskott.

Exp:

Anna-Karin Wallgren (S), nämndsledamot UN
Kommunsekreteraren FK
Förtroendemannare gi stret

%
Utdragsbestyrkande
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s 161 Dnr 2019-000627 619

Redovisning av schemaläggning Ronneby Kulturskola.

Sammanfattning
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola, delgav nämndsledamöterna
redovisning av schemaläggning i Ronneby Kulturskola. Knappt 5Yo av alla
musikelever (19 elever) lämnar skolundervisningen ftir att ha musiklektion.

Några problem upplevs inte då lektioner omdisponeras i samråd mellan rektor,
klassliirare och vårdnadshavare om undervisningen i musik skulle påverka
elevens l?irande i andra ?imnen. Det är rektors ansvar att besluta om elevs
ledi ghet från undervisningstid/lektion ftir annat.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att en elev i ftirskoleklass, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan favara ledig en kortare
period ftir enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan
vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet
avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det hnns synnerliga skäl kan en
elev fa vara ledig liingre tid, men den möjligheten ska anvåindas restriktivt.

Det är rektorn som beslutar om ledighet och får inte ge någon annan i uppdrag
att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om
ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av
elevens situation. Omståindigheter som det normalt bör tas håinsyn till är
frånvarons liingd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen ftirlorad
undervisning samt hur angelägen ledigheten åir för eleven. Skolan måste göra en
helhetsbedömning i varje individuellt fall.

I 7 Kap 18 $ skollagen framgår ftiljande gällande "skolplikt och rätt till
utbildning";

Ledighet

l8 $ En elev i en skolform som avses i 17$ frr beviljas kortare ledighet för
enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl far längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektorn ffir inte uppdra åt någon annan attfattabeslut
om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

srgn Utdragsbestyrkande
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I en publikation som Kulturrådet och Skolverket gemensamt tagit fram,
"Samverkan mellan skola och kulturskola",framgåt vilka regler som gäller och
hur ansvaret ftirdels mellan skola och kulturskola;

"Elever har en lagstadgad rcitt till undervisning. Enligt 7 kap 17$ i skollagen
slrn en elev i grundskolan delta i den verlcsamhet som anordnas fr;r att ge den
avsedda utbildningen, om elever inte har gtltigt slail att utebli. Bestdmmelserna
gciller ävenrt)r dem som ldmnar ordinarie undervisningför att delta i den
kommunala kulturskolans verksamhet. Att en elev generellt och regelbundet
tillåts gå ifrån ordinarie undervisningfor att delta i enfritidsahivitet, som
exempelvis en individuell undervisning, rir inte rt)renligt med bestrimmelserna i
skollagen. Dessa lcrriver att elever sko delta i verlcsamheten om de inte har
giltigt slail att utebli."

Förslag till beslut
Ordöranden ftireslår att redovisningen noteras till dagens protokoll med
tillägget att Skollagen och formulering fran Kulturrådets och Skolverkets
publikation närsluts.

Deltar i debatten
Ordforanden Åsa Evaldson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
ntimndsledamötema Kajsa Svensson (M), Jonas Petersson (S), Christer
Stenström (M) samt ersättarna Catharina Christensson (S), Lars Sager (M),
Martin Engelsjö (M) och Jonathan Glader (C).

Beslut

Redovisningen noteras till dagens protokoll med rubr tillägg närslutna i
paragraftexten.

Exp:

Tobias Ekblad, forvaltningschef/skolchef
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

Utdragsbestyrkande
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s 162 Dnr2019-000631 610

Uppföljning enligt internkontrollplan 201 9.
Slutredovisning.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav nämndsledamötema tillämpnings-
anvisningar till reglemente ft)r intern kontroll, liksom utbildningsnåimndens
uppdrag. Fokusområdena ftir är 2019 har varit;

o Bemanning och kompetens

o Styrning

o Post och dokumenthantering (GDPR)

Uppftiljningen ska ses som en slutredovisning av Utbildningsnämndens
internkontrollplan ftir ar 2019, genomgicks och kommenterades.

Bedömning
Bemanning och kompetens
De risker som identifierades och fanns en oro kring var:

. Vi ffir svårt att rekrytera legitimerad och behörig personal inom samtliga
verksamhetsområden.

r Vi kommer ha en hög andel obehörig personal i våra verksamheter

o Det saknas kompetens kopplade till elevhälsan ute i verksamheter.

Uppfiiljning:

. Andel Legitimerad personal inom våra olika verksamheter

srgn



ffi Ronnrby snu nttnrurnÄDEsPRoroKoLL
2019-12-12

Sida

26(42)

Utbildningsnämnden

Enhet Antal förskollärare Har mation Andel

I ftjrskolan ligger vi på nåira 80% ftirskollärare med legitimation, vilket iir bra.
Dock iir variationen stor mellan våra ftirskolor, behörigheten ligger mellan 33-
100% (öppna ftirskolan 0%).Pä samtliga ftirskolor har en övervägande del av
personalen legitimation.

Ekorren 4 3 75%

Fridhems förskola 18 10 s6%

Espedalens förskola 10 5 600/o

Hjorthöjdens
förskola 7 4 s7%

Skogsgläntan 9 7 78%

Backaryds förskola 4 3 7s%

Eringsboda förskola 2 2 rco%
Hallabro förskola 5 5 LOO%

Hoby förskola 21 L6 76%

Saxemara förskola 6 4 67%

Hulta förskola 16 1.4 88%

Nattis 3 2 67%

Parkdala 9 9 lOOo/o

Listerby förskola 15 13 87%

Nyponets förskola 6 5 LOOo/o

Prästgården 4 4 700%
Junibackens
förskola 13 12 92%

Myran 3 L 33Yo

Rävens förskola t 1 too%

Gullvivan 10 9 90%

Mumindalen TT 6 ss%

Solvändan 4 4 no%
öppna förskolan 0 0 o%

Påtorps förskola 10 8 80%

Skogs förskola 1,4 10 71%

TOTALT 205 159 78%
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Enhet

Antal
förskollärare/
lärare Har legitimation Andel legitimerade

Esp 6 3 s0%

Fredriksberg 7L 5 45o/o

Backaryd L L LOO%

Eringsboda T 1 LOO%

Hallabro 2 1 s0%

Hoby 8 3 38%

Saxema ra 2 7 s0%

Johannishus 3 t 33%

ListerbV 7 3 43%

Kallinseskolan 4 3 7s%

Skogs 4 4 roo%

Rävens fritids 2 0 o%

Slätta 4 2 so%

TOTALT 55 28 st%

I ftirskoleklass och på fritidshemmen har vi en behörighetpä 5l%;o. Även hiir ser

vi en stor variation. Denna utveckling är viktig att ftilja då kravet på legitimation
i fritidshemmet är nytt ftir 2019. Det kan finnas personer som sent har ansökt om
att få ut sin legitimation och därmed står med som obehöriga i underlaget.

Enhet Antallärare
Har

legitimation

Andel
legitimerade

Esp 1-6 22 L8 82%

Fredriksberg 1-6 33 28 8s%

Backaryd 1-6 10 4 40%

Eringsboda 1-6 8 6 75%

Hallabro 1-6 T2 5 42%

Hoby 1-6 27 T9 70%

Saxemara 1-6 TT 9 82%

Johannishus L-6 72 tI 92%

Listerbv 1-6 20 L4 70%

Kallingeskolan 1-6 22 t9 86%

Skogs 1-6 18 T4 78%

Slätta 1-6 24 L8 7s%

TOTATT 219 165 7s%

På vara låg- och mellanstadium har vi en behörighet på 75%o.Endast ett par
skolor sticker ut runt 40Yo, annars ligger behörigheten på en bra nivå, ftån70%
och uppåt.

sign
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Enhet Antallärare
Har

legitimation
Andel

leeitimerade
Kallineeskolan 7-9 37 20 54%

Snäckebacksskola n 57 29 5L%

TOTATT 94 49 52%

Lägst andel legitimerade lärare har vi idag på våra högstadieskolor. 54%
respektive 51% legitimerade låirare är en låg andel. På våra högstadier blir detta
besvärligt även utifrån attlärama är ämneslärare och inte har den breda
behörighet som lärarna har på lägre stadierna. Vissa ämnen kan bli sårbara då
variationen mellan åimnen vad det gäller behririghet kan vara stor.

Enhet

Antal
förckollärare/
lärare Har lesitimation

Andel
legitimerade

AST-gruppen 4 4 ro0%
Grundsärskolan 1-6 8 7 88%

Grundsä rskolanT-9 2 2 LOO%

Träningsskolan 0 0

TOTATT grundsärckolan t4 13 93%

Enhet

Antal
förskollärare llärare Har legitimation

Andel

legitimerade

Siöarp 16 17 69%

På våra särskoleenheter och i AST-gruppen på grundskolan ser vi idag inga
svårigheter med att rekrytera personal. Vi har en hög andel legitimerad personal
på de dänster som kräver legitimation.

Enhet Antallärare
Har

legitimation
Andel
legitimerade

Flvetekniska 9 2 22%

Knut Hahn 1 34 29 8s%

Knut Hahn 2 28 22 79%

Knut Hahn 3, Crea diem 2 2 100%

Knut Hahn 3, lM 23 15 6s%

Naturbruk T7 10 s9%

TOTATT gymnasiet 113 80 7t%

På gymnasiet är fortsatt yrkeslåirare fråntagna kravet på legitimation. Detta gör
att de enheterna med yrkeslärare har en lägre andel legitimerade låirare.
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Löneutveckling ftir legitimerad personal (huvudman)

Vi ftiljer löneutvecklingen ftir att detta inte ska bli en faktor som gör det
svårt att rekrytera personal.
Vi kan i dagsläget inte göra jiimftirelse med riket åin eftersom flera
kommuner inte är klara med revision och inrapportering av ny lön.

Kompetens kopplade till elevhälsan

Utannonserade tjänster kopplade till elevhälsan har samlats ihop ftir att
granska i vilken grad de blivit tillsatta av rätt kompetens.
Kuratorer: 1 tjänster utannonserade nyligen, fått behörig sökande.
Skolsköterskor: 4 annonser under 2019, ft)rst vikariat ej tillsatt. Efter det 2
tj änster tillsatta tillsvidare.
Speciallärare/specialpedagog: 4 annonser under 2019 2 ej tillsatta, 1 vikariat,
I anställd, dock ej behörig.

Styrning

Chefer i organisationen upplever att de inte får tillrdckligt stöd i frågor som
r ör de t ko mmun al a upp dr a ge t (ar b e t s giv ar ansv ar )
Finns enfunhion påfr;rvaltningen i syfte att bistå vid verlrsamhetsspecifika
upphandlingar.

År det kant for chefer vilket stöd de kanJbrvdnta sig av /örvaltningen utsedd
person som ska stötta i verlcsamhetsspecifikn upphandlingar?

Etikett Medellön 2018 Medellön 2019 [öneutveckling

401009, Lärare F-3 34 46O kr 35 618 kr 3,40%

401010, Lärare 4-6 34 908 kr 36 057 kr 3,30%

40LOI1, Lärare 7-9 37 234kr 38 475 kr 3,30%

4OIOI2, Lä ra re gym nasiet

allmänna ämnen 36 499 kr 37 725 kr 3,40%

4OLOI4, Lärare
praktisk/estetiska ämnen 34 403 kr 35 479 kr 3,70%

40L0I6, Speciallärare 38 654 kr 39 501 kr 2,20yo

40L0L7,Specia I pedagog 38 098 kr 39 749 kr 4,30%

402010, Förskollärare 30 058 kr 31 468 kr 4,70yo

4020II, Lärare fritidshem 30 107 kr 3L547 kr 4,80%

sign Utdragsbestyrkande
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En person finns utsedd på ftirvaltningen att sitta i kommunens inköpsråd, men i
den tjåinsten ryms inte uppgiften om att bistå verksamheten i upphandlingar. Det
finns fortsatt en osäkerhet kring vem som kan stötta dom i verksamhetsspecifika
upphandlingar, däbudgetläget inte möjliggör att en sådan funktion tillsätts.

Post- och dokumenthantering

I de verlaamheter vi har etablerat DVS (IST, Skola24 och Wass) ska dessa
anvcindas för register och kommunikntion. Utgångspunkt är MGN (minsta
gemensamma ntimnare)

För de digitala verksamhetssystemen finns upparbetade rutiner ftir hur dessa ska
användas ftir register och kommunikation. MGN tir framtagen och ftirankrad
med användarna.

IKT-teamet har haft i uppdrag att inventera och GDPR-siikra de appar och
andra digitala lärverktyg som vi använder i ftirvaltningen. Arbetet fortgar med
att även GDPR-säkra de webbtjänster som anviinds inom ftirvaltningen.

Bedömning

Vi har fortsatt svårt att rekrytera framfiirallt legitimerade lärare och vi kan
utifran det nationella läget fortsatt rtikna med problem kring bemanning och
rekrytering framöver.

Vi ser en oroande awikelse friimst pävärahögstadieskolor.

Under hela 2019 har vi haft svårigheter att få fram exakta siffror på hur
bemanning och behörigheter ser ut i våra olika verksamheter, men inftirande av
system är på gang vilket kommer att underlätta detta arbete.

Plan ftir åtgiirder kring awikelsen rekommenderas tas fram i samband med
beslut om internkontrollplan 2020.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden tar slutredovisning av internkontrollplan 2019
till protokollet. Plan ftir åtgtirder kring awikelsen rekommenderas tas fram i
samband med beslut om internkontrollplan 2020.

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nåimndsledamöterna L-O Wretling (L) och Anna-Karin Wallgren (S), samt
ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnämnden tar slutredovisning av internkontrollplan 20 I 9 till
protokollet. Plan filr åtgarder kring awikelsen rekommenderas tas fram i
samband med beslut om internkontrollplan 2020.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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s 163 Dnr 2019-000632 610

lntern kontrollpla n 2020. lnformation.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss informerade kring arbetsproce ssen med
internkontrollplan 2020 ;

Bruttolista, riskområden ftir Ronneby kommun 2020, har genomgåtts i
Workshops, dåir framtagna risker värderades (konsekvens och sannolikået).
Utbildningsnämnden väljer dåirefter ut vilka områden som arbetet ska fokuseras
på under 2020 och vid nämndssammanträdet i januari fastställs slutligen
Internkontrollplan ftir Utbildningsnämnd en 2020.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsnämnden att de fyra ftirsta riskerna
som identifierats på bruttolistan, bör ingå i den nya internkontrollplanen.

Av diskussioner i nåimnden framgår att även risk nummer 5 ang rekrytering av
personal med rätt utbildning till elevhälsan samt risk nummer 9 avs systematiskt
arbetsmiljöarbete, bör beaktas då internkontrollplanen ftir 2020 arbetas fram.

Deltar i debatten
Ordftjranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Jonas Petersson (S), Kajsa Svensson (M) och Lars-Olof
Wretling (L), samt ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
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s 164 Dnr 201 9-000634 600

Förväntansdoku ment för Utbi Id n i n gsförualtn i n gen.
Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir ftlrslag till Förviintansdokumnet
ftir Utbildningsftirvaltningens verksamheter grundskola och gymnasium.

Bedömning
Förslaget baserar sig på synpunkter inhämtade från verksamheten.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår att utbildningsnämnden antar ft)reslaget
Förvåintansdokument.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nåimndsledamöterna Kajsa Svensson (M), Tony Holgersson
(SD) och Jonas Petersson (S), samt ersättaren Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnämnden antar ftireslaget Förväntansdokument.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utdragsbestyrkande
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s 165 Dnr 2019-000633 001

Nytt Dataskyddsombud för Utbildningsnämnden. Förslag.

Sammanfattning
Sedan den25 maj2018 gäller dataskyddsftirordningen (GDPR, The General
Data är den organisation (till exempel en kommunal nämnd eller styrelse) som
bestämmer ftir vilka åindamål personuppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska gå till. Det iir alltså nåimnden, 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, genomfiira lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ftjr att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utftirs i enlighet med GDPR.

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). För
en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, åir det obligatoriskt att utse
ett DSO, se art 37.1 ftirordningen. 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.

Kommunen har tidigare haft ett avtal med Sydarkivera där de tillhandahållit
tjänsten Dataslcyddsombud. Dataskyddsombud har sedan 16 augusti 2018 varit
Therese Jigsved, jurist på Sydarkivera. Detta avtal har genom beslut i
kommunstyrelsen 2019-10-01 $ 286 sagts upp och innebiir attvarje
personuppgiftsansvarig måste utse ett nytt dataskyddsombud. Avtalet med
Sydarkivera upphör den 31 december 2019 dä nytt dataskyddsombud måste vara
utsett.

Bedömning
Då avtalet om dataskyddsombud med Sydarkivera är uppsagt krävs att en ny
person utses till dataskyddsombud (DSO).

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden fiireslås utse Mathias Kågell, kommunjurist, som
dataskyddsombud från och med den l januari 2020.

t#
Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden ftireslås utse Mathias Kågell, kommunjurist, som
dataskyddsombud från och med den I januai2020

Exp:

Mattias Kågell, kommunjurist
Informationssäkerhetssamordnaren FK

srgn
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s 166 Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser december 2019

Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.
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s 167 Dnr 201 9-000424 600

Aktuellt i verksamheten - december 2019

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring genomftird medarbetarenkät
baserad på tre olika svarsområden; 1) Motivation,2) Ledarskap, 3) Styrning. En
hög svarsfrekvens (74%) redovisas ftir utbildningsftirvaltningen. Svarsresultatet
visar ett snittvåirde på över 4,0 (Skala 1-5).

Förvaltningschefen informerade vidare om verksamhetsftirändringar. Rektor
Marianne Persson efterträds av Thomas Masseck, som blir fiirskolechef ftir
Hallabro, Backaryd och Eringsboda ftirskolor. Bitr rektor Rickard Andersson
tillträder som rektor i Bräkne-Hoby och Saxemara.

Ordft)randen Åsa Evaldsson (M) informerade kring taget beslut om plattor.
Vidare ref. ordftiranden till kommundirektörens skrivelse om ftirsöksperiod
under januari - februari, varefter övergång kommer att ske till enbart digitalt
utskick.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), niimndsledamot Lars-Olof Wretling (L) och
ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

IM
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s 168 Dnr2019-000026 000

Delgivningar december 201 9

Sammanfattning

20t9.368 -002
Delegering av arbetsmilj ö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll.
Fch Tobias Ekblad delegationsgivare till rektorer/ftirskolechefer/chefer,
delegationsmottagare inom Utbildningsftirvaltningen; Christina Harang,
vch EMI.

2016.94r - 047

Skolverket: Beslut om slutredovisning ftir samverkan mellan Skolverket
och Ronneby kommun inom ftlmen ftir uppdraget att genomftira insatser ftir
att stärka utbildningens kvalitet ftir nyanliinda barn och elever och vid
behov ftir barn och elever med annat modersmål än svenska.

20t9.82 -047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir omsorg under tid då ftirskola eller
fritidshem inte erbjuds ft)r 2019.

20t9.415 -047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag fiir fitinundervisning fiir år 201912020.

2019.463 -047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag till kostnader förutbildning i Sverige ftir
utlandssvenska elever ftir år 2019.

2019.189 -047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag till skolhuvudmåin som inrättar
karriåirsteg ftir lärare ft)r år 201912020.

2019.300 -047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag fiir gymnasial liirlingsutbildning och
låirl ingsliknande utbildning på introduktionspro gram ftir 2 0 1 9.

n

M

2019.50s -047
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Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir bättre språkutveckling i ftirskolan fiir
är 2019.

2019.647 - 600

Rapport fran kontaktpolitikers verksamhetsbesök; Kallingeskolan den 2 1

november 2019.

2019.659 - 600

Rapport från kontaktpolitikers verksamhetsbesök, Snäckebacks skolan
2019-tI-27.

2019.645 -619
Inger Fljort/Claes Andersson; Några tankar och reflektioner kring Ronneby
Kulturskola.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 20 I 9- I 1 - 1 1

Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Martin Engelsj ö : Ex på barnrättsbaserat beslutsunderlag.

Lärarftirbundet : Rapport från verksamhetsbesök på Sko gs gårds skolans
fritidshem den2l november 2019.

Protokollsutdrae från KS au 2019-11-25 Stadshuset. Ronnebv (KS au
8475 : 2 0 1 9) ; Äterrapportering/uppftilj ning av Tertial II fran nämnderna.

Protokollsutdras från KF 2019-11-28 Stadshuset. Ronnebv kommun
(KF S 341:2019): Budget 2020-2021plan2022-2023 for Ronneby
kommun.

Protokollsutdrae från KS 2019-1.2-03 Stadshuset. Ronneby (KS
Q390:2019): Förlåingning av ftirordnande som kommundirektör.

Utdragsbestyrkande
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s 16e Dnr 2019-000027 002

Delegationer december 201 9

Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2019-ll-15---2019-12-04, samt
delegationsbeslut ftir Verksamhetsområde GyV (Vux) 2019 -Il -12-1019 -12-
04, cirkulerade under nämndssammanträdet.
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s 170 Dnr 201 9-000042 600

övrigt - Utbildningsnämnden december 2019.

Sammanfattning
Ersättaren Catharina Christensson (S) redogjorde ftjr verksamhetsbesök på
Snäckebacksskolan, tillsammans med niimndsledamöterna Anna-Karin
Wallgren (S) och Christer Stenström (M).

Skriftligt ingiven redogörelse lrupport finns närsluten Delgivningar.

Ersättaren Martin Moberg (S) redogjorde ftir verksamhetsbesök på
Tråiningssko lan och Kallingeskolan ( grundsärskolan), till sammans med
ersättaren Johnny Hakansson (S).

Skriftligt ingiven redogörelse/rapport finns närsluten Delgivningar.

Ordftjranden Äsa Evaldsson (M) efterfrågar en sammanställning över vilka
uppdrag som tilldelades Utbildningsnämnden efter tagen budget i KF.

Avslutningsvis önskade ordftiranden Äsa Evaldsson (M) utbildningsnämndens
nåimndsledamöter/ersäffare och tjänstemiin en God Jul & Gott Nytt Är.

2;e vice ordf Stefan Österhof (S) önskade å utbildningsniimndens vägnar
ordftiranden en God Jul & Gott Nytt År.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (S), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Christer Stenström (M) och Kajsa
Svensson M, samt ersättarna Catharina Christensson (S), Martin Moberg (S) och
Lars Sager (M).

l'ffiät#
utdragsbestyrKande


