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Lennarth Fôrberg (M) Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C) 12e vice ordfôrande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Erio Wildros (S) 2:e vice ordförande 
Stefan Osterhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Timmie Hansson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) n 

Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Lennart Gustafsson (FP) 

Kent Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ingrid K Karlsson (S) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Ronny Mattsson, skolområdesohef GYV 
Johanna Månsson, rektor SFI 
Emilia Jirle, rektor Vuxenutbildningen 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Ann-Margret Modliba-Fransson, Kommunal
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§ 70 Dnr 2015-000016 004 

Budget 2016. Information, diskussion. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist inledde dagens informationsmöte kring 
Budget 2016 med en kort information kring det material som kommer att 
utdelas under nämndssammanträdet. Ekonomiarbetet med Budget 2016 
päbörj ades redan i januari och ett väl genomgänget förslag till Budget 2016 
och förslag till äskande har nu framtagits. 

Förvaltningschefen har även erbjudit sig att åka ut i partigrupperna for en 
kortare information kring Budget 2016, där möjlighet finns att ställa 
ytterligare frågor. Dagens extrainsatta nämndssammanträde är ett 
informationsmöte, där nämndsledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa 
frågor och komma med synpunkter kring budgetförslaget. 

Till dagens nämndssammanträde har även Ronny Mattsson, skolområdeschef 
GYV, Johanna Månsson, rektor för SFI och Emilia J irle, rektor för 
Vuxenutbildningen; inbjudits för genomgång av sina verksamheter. 

Skolområdeschef Ronny Mattsson redogjorde för nuläget och den framtida 
utvecklingen inom SFI och vuxenutbildningen. I dagsläget finns ca 200 
elever inom grundläggande Vux. Antalet elever har mer än fördubblats. 
Även på introduktionsprogrammen har en elevökning skett (160 elever). 
Som ett led i arbetet med effektiviseringar kommer eventuellt Särvux att 
flyttas till Sj öarpsskolan medan IM flyttas till Gymnasieskolan Knut Hahn. 
Utökning av lärarpersonal kommer att ske på IM och grundläggande vux, ev 
ytterligare förstärkning i höst till SVA på grundläggande Vux. Stora behov 
finns av utökning av modersmål pä arabiska. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till 
Budget 2016-2017. Förvaltningschefen bedömer att prognosen enligt 
Kommunfullmäktiges beslut klaras för Budget 2015, vilket innebär att 
ingången i Budget 2016 blir med en budget i balans. 
Förslag till Budget 2016-2017 har framtagits i enlighet med de direktiv som 
givits (enligt SCB:s statistik). Förslaget är väl genomgånget, där chefer mfl 
deltagit i budgetarbetet sedan januari 2015. Framtagen statistik (baserad på 
SCB:s prognoser) delgavs utbildningsnämndens ledamöter; såsom 
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födelsetalen i Ronneby, elevprognoser per skola‚ antal tjänster per 100 elever 
och förskolans utveckling mm. Förvaltningschef Tommy Ahlquist varnar för 
ett ökat antal barn placerade inom förskolan, vilket kräver en utökning av 
lokaler. 

Vidare informerade förvaltningschefen kring modersmålsundervisningen och 
det ökade elevantalet där. I nuläget finns 79 asylsökande elever (inkl 
gymnasieelever). 62% av eleverna på Sko gs gårdsskolan har annat 
modersmål än svenska, på Fredriksbergsskolan 56%. 
Sammanställning över statistik avseende antal elever (totalt 134) i de olika 
grundskolorna och gymnasieskolorna fördelade på olika modersmål delgavs 
utbildningsnämndens ledamöter. 
Behov av förstärkning för modersmålsundervisning på arabiska påtalas. 303 
elever bedöms vara i behov av studiehandledning på modersmålet. 
Studiehandledning på modersmål regleras i 5 Kap 4§ skolförordningen och 9 
Kap 9§ gymnasieförordningen. 
I dagsläget står 31 elever i kö till undervisning i modersmål. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist betonar vikten av att en förstärkning fås 
vad gäller modersmålsundervisningen. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring översyn av 
organisationen inför 2016/2017, läromedelskostnader och förändrad timplan. 
Väsentliga dispositioner och äskanden i budgetförslaget genomgicks och 
kommenterades. Förslag till äskande om utökad budgetram delgavs 
utbildningsnämndens ledamöter, liksom prognos för 2016 avseende 
interkommunala ersättningar och förslag till investeringsäskanden -2025. 

Ordföranden Lennart Förberg (M) anser det inte möjligt att ta med äskande 
för timplanen om beslut inte fattats av Regeringen. Dock bör man ha en ev 
förändring av timplanen med sig i bedömningen som en osäkerhetsfaktor 
inför kommande budgetbeslut i fullmäktige. 

Bedömning 
Utbildningsnämndens ledamöter delgavs förvaltningschefens bedömning 
rörande konsekvenser vid ej utökad ram; såsom genomförande av 
kostnadsminskning genom neddragning av tjänster, förändringar inom alla 
verksamheter, översyn av administration och lärartäthet, anställningsstopp, 
köpstopp, förändringar i skolorganisationen, försämrad arbetsmiljö och oro i 

verksamheterna, i förlängningen ev även effekter/påverkan på 
betygsresultaten. 

Justerandes sign 

LP 
Utdragsbestyrkande 

I gw r



~~ ~~ Sida 

RO §6A1|\gE\(Il)?_l:';RADESPROTOKOLL 6(6) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Förvaltningschefen har informerat chefs gruppen om att mentalt förbereda sig 
på uteblivet äskande. 
Vid nästa nämndssammanträde i utbildningsnämnden den 17 juni 2015 
kommer beslut att tas betr förslag till Budget 2016/2017. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros 
(S), Ylva Ohlsson (SD), Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V), Lars 
Saager (M), Magnus Stridh (SD), Stefan Österhof (S), Tim Svanberg (C), 
tjänstgörande ersättare Lennart Gustafsson (FP) och ersättare Helene 
Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Ekonomienheten FK 
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