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Sammanträdesdatum

2019-02-11

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 13:00-14.30
Ledamöter

Se sårskild förteckning

Ersättare

Se sarskild förteckning

Se sarskild förteckning

Stefan Österhof

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2O1g-02-1 1

ed
Paragrafer SS 19-20

(M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkånnagivits genom anslag

Utbildningsnämnden

2019-02-11

Asa

ndsekreterare UN

Utdragsbestyrkande

, Stadshuset, Ronneby
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Utbildningsnämnden

Närvarolista

Bealutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga nåruarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Johnny Håkansson (S)
Catharina Christensson (S)
Sara Jansson (SD)

Lars Sager (M)
Kenth Carlsson (M)
Robin Bowin (V)

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
lngela Berg, skolområdeschef Kallinge
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s1e Dnr 2019-000032 041

Boksl utsrapport, bokslutskommentarer och
kompletteringsäskanden. Redovisning och förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir genomftird boksluts-
genomgång av Budget 2017 avseende Utbildningsniimnden, som visar ett
slutliE resultat på -13 399 Tkr (inkl Hoby Lant & Skogsbruksenhet).

Resultaträkning, nettokostnader per verksamhet, kommentarer och vidtagna
åtgtirder avseende verksamhet och ekonomi; liksom sammanställning över
interkommunala ersättningar och kostnader, genomgicks och
kommenterades.

Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2019 avseende
mj ölkrobot, samt bokslutskommentarer delgavs nämndsledamöterna.

Bedömning
Förvaltningschefen uppger att orsaken till det stora underskottet är de
behov som finns i verksamheten utifrån det stora antal barn och elever som
kommit till oss. Den interkommunala ersättningen till fristående och andra
kommunala huvudmåin har ökat och visar på ett minus pä3 643 Tkr jmf
med budget. Inft)r 2018 budgeterades det med en minskning av
migrationsintiikterna med ca 7 000 Tkr jmf med20l7. Trots detta blev
minskningen iin mer, 6 626Tkr mindre iin budgeterat, vilket också har
påverkat resultatet. Just minskade migrationsintåikter sätter större press på
kommunema att hantera de behov som finns hos våra barn och elever. En
utmatning som kräver stora resurser. Det iir framftirallt inom grundskolan
som resultatet visar på ett stort minus. I budget 2018 utökades anslaget ftir
elever i behov av siirskilt stöd med 10 000 Tkr jmf med budget 2017 (39
129 Tkr ån 2018, 29 796 Tkr år 2017). Trots detta visar result atet ett minus
på 2 389 Tkr.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer bokslutet fttr 2018 inklusive
bokslutskommentarer enligt bilagor.

lJusterandes signI sl
Utdragsbestyrkande



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

Sida

5(1 1)

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob
(c) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), samt nämndsledamöterna christer
Stenström (M), LovaNecksten (MP), Tony Holgersson (SD), Anna-Karin
wallgren (s), Kajsa svensson (M) och Lars-olof wretling (L), tjrinstgörande
ersättare Johnny Håkansson (S) samt ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnåimnden fastställer bokslutet ftir 20 I 8 inklusive
bokslutskommentarer enligt bilagor.

Ärendet ftirklaras omedelbart justerat.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch
Ekonomienheten
Budgetberedningen

(



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

Sida

6(1 1)

s20 Dnr2019-000041 678

Förslag gällande platsbehov Kallinge - Förskolebuss.

Sammanfattning
Ärendet har tidigare behandlats vid utbildningsnämndens ftiregående
sammanträde2019-01-24 (Se UN g9:2019 gällande platsbehov i Kallinge)
och återremitterades i den del som gällde ftirskolebuss, fiir ytterligare
utredning och ftirtydligande, diir mer information om verksamhet och
kostnadsberiikningar på både köp och leasing efterfrågades inftir dagens
extra niimndssammanträde.

Skolområdeschef Ingela Berg, Kallinge Skolområde, redogjorde ftir ftirslag
gällande ftirskolebuss. I förslagsskrivel sen anftirs följ ande ;

" Äskande av en ftjrskolebuss till Kallinges ftirskolor pga akut behov av
ftirskoleplatser i Kallingecentralort.

Det är i dagsläget 26 överinskrivna barn i Kallinges ftirskolor och 37 barn
som inte kan placeras inom den lagstadgade tiden av fyrumånader.
Ett stort antal barn fran Kallinge åir idag placerade i Ronnebys ftirskolor,
dessa önskar plats i Kallinge. Ronnebys ftirskolor behöver sina platser ftir att
möta de barn som står på kö ftir plats i Ronneby.

Förskolebuss är en av de olika lösningar som behövs ftir att möta behovet av
platser. Andra lösningar, som är fiireslagna, åir paviljonger på Slättagårdskolans
skolgård ftir två fiirskoleavdelningar samt en tillfiillig avdelning ftir 12-13 barn som
örläggs i Rävens lokaler.

Under 2018 och 2019 har behovet av platser inom ftirskolan ökat markant och
behovet av platser är nu akut.

Behovet av platser inom fiirskolan i Kallinge lyftes i Inger Hjorts utredning 2018-
04-05(Dnr20l8.124-630(14982) och lyfts in i planen ftir Framtida ftjrskolor och
skolor i Ronneby.

I samtal och samarbete med Monica Sjövind, som arbetar med Framtidens ftirskolor
och skolor, kan konstateras att lägetär riktigt akut i Kallinge och läget blir än mer
besvärligt nu då Ronneby behöver de platser de lämnat till Kallingebarn.

En ftirskolebuss iir i detta läge både en flexibel lösning på det akuta behovet av
platser men också ett nytt säff att utvecklas pedagogiskt. De kommuner som idag

'ffi 
r@

utdragsbestyrkande



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

Sida

7(11)

har ftjrskolebussar är mycket nöjda med den pedagogiska möjlighet som dessa
mobila uteftirskolor ger.

Bussarna är anpassade till ftirskolans behov och har siirskilda stolar for barnen. I
bussen finns plats fiir leksaker och pedagogiskt material, men också plats ftir
barnen att kunna vila, äta och gå på toaletten. Varje dag serveras varm mat på
bussen eller ute i naturen. På bussen finns det plats fiir 17--21barn mellan 3--5 år

Morgonen börjar på hemftirskolan diir barnen har en egen hemvist, men
frukosten äts tillsammans med barn på andra avdelningar. Kl 09--15 iir bussen ute
på olika platser.

Det är alltid minst tre personal i bussen., vanv l-2 med busskort. All personal på
bussen har ett lönetillägg och de har särskilda avtal, eftersom de inte kan ta rast
under dagen.

Leasingsiffror baserade på uppgifter från Uppsala

lnvestering
20L9

Tilldelas

Nämnd
I nventarier- Kostenheten 72000 TFKN

1 197 000 2264000

Drift
2019 (6månl

Drift/år
2020-2024

Tilldelas
Nämnd

Busshyra med drift, leasingavtal L0 år,
690 000kr/år 345 000 690 000 UN

Personal Kostenheten, 0,5 åa L00 000 200 000 TFKN

Pedagogisk personal 2x2,75, 6mån 672000 1 344 000 UN

(Ev hyra busschaufför eller) utbildning
av ped personaltill chaufför (1st) 50 000 20 000 UN

ped.mtrl 30 000 10 000 UN

rtffi
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Inköpsiffror baserade på uppgifter från Lund

1 158 000 2 185 000

Månadskostnad inköpt buss, baserat på Lunds siffror, 5l 100 kr.

Uppgifter kostnad per månad ftir Enköpings kommun, som köper in 8 bussar
med avtal 5 år + ev ftlrlängning med 2 är,56 000kr/man.

Vidare ftirevisades bildspel dtir exempel gavs på ftirskolebussar i Lund och
Uppsala, i vilket framgår bl a årskostnad, vad som ingår i leasingavtal,
tillkommande kostnader mm.

Vad gäller leasingkostnader på kort tid refererar ftirvaltningschef Tobias
Ekblad ref till ovan redovisade månadskostnader samt avtal på 5 år.

Vidare uppger fiirvaltningschefen att en privat aktör gåirna vill starta
fristående ftirskola (6 avd) i Kalllinge (Ellebäcken). Diskussioner pågår och
vid en ev uppstart skulle ftrskolan kunna varuklar i januari ån 2020. Om
ftrskolan innefattar 6 avd innebåir det plats ftir ca 100 bam.

lnvestering
20L9

Tilldelas
Nämnd

lnventarier- Kostenheten 72000 TFKN

lnköp av buss 4 100 000 UN

Drift
2019 (6mån)

Drift/år
2020-2024

Tilldelas
Nämnd

Avskrivn ing, ränta, serviceavtal,
d rivmedel, fordonsskatt, fcirsäkring,
reparation (månadskostnad 51 tkr) 306 000 611 000 UN

Personal Kostenheten, 0,5 åa 100 000 200 000 TFKN

Pedagogisk personal 2x2,75, 6mån 672000 1 344 000 UN

(Ev hyra busschaufför eller) utbildning
av ped personaltill chaufför (lst) s0 000 20 000 UN
ped.mtrl 30 000 10 000 UN
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden antar ftireliggande ft)rslag som sitt eget och
hänskjuter detsamma till Kommunstyrelsen;
samt ft)reslår Kommunstyrelsen att ftireslå Kommunfullmåiktige att ftireslå
KF att leasa en ftirskolebuss och tilldela utbildningsnåimnden och TFK medel
enligt ftirslaget

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke Jacob
(C) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), samt nämndsledamöterna Christer
Stenström (M), Lova Necksten (MP), Tony Holgersson (SD) och Kajsa
Svensson (M) , samt tjtinstgörande ersättare Catharina Christensson (S)

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att i ftirslaget lägga till;

- Information om de privata intressenter som vill bygga ftirskola i
Kallinge gällande antal barnl avdltidsplan.

- Info om kostnad vid kortare leasingavtal.

- Läggatill skolområdeschef Ingela Bergs bildspel som bilaga till
protokollet.

- Samt;
att Utbildningsniimnden ställer sig bakom ftirslaget till ftirskolebuss
men håinskjuter beslutet om leasing/köp till Kommunstyrelsen.

2:evice ordf Stefan Östehof (S) och nämndsledamot LovaNecksten (MP)
yrkar att Utbildningsnämnden ftireslår Kommunstyrelsen att ftireslå
Kommunfullmäktige att tilldela Utbildningsnämnden och TFK medel ftir
leasing av ftirskolebuss på l0-årsavtal enligt ftirslaget.

Propositionsordning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer sitt ftirslag mot2:e vice ordf Stefan
Österhof (S) och nämndsledamot Lova Neckstens (MP) yrkande mot
varcndra.

sign Utdragsbestyrkande



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

Sida

10(1 1)

ordftiranden finner att utbildningsnämnden bifaltit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begåirs.

De ledamöter som bifaller ordftiranden Åsa Evaldssons (M) ftirslag till
beslut röstar ja, och de som bifaller 2:e vice ordf Stefan österhof (S) och
nåimndsledamot Lova Neckstens (M) yrkande röstar nej.

Beslutande

Äsa Evaldsson ordf (M)

Christer Stenström (M)

Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C)

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S) 2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Catharina Christensson (S) tj g.ers

Johnny Håkansson (S) tjg.ers

Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Sara Jansson (SD) tjg.ers

Sandra Bergkvist (SD)

Nej Avstår

Ordftiranden finner att utbildningsn?imnden bifallit ordftirandens
ftirslagsyrkande.

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

Ja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lWäd'
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Föreslås att utbildningsniimnden antar ftireliggande ftirslag som sitt eget och
hänskjuter detsamma till Kommunstyrelsen;

samt att i ftirslaget lägga till;
- Information om de privata intressenter som vill bygga fiirskola i

Kallinge gällande antal barn/ avd/tidsplan.

- Info om kostnad vid kortare leasingavtal.

- nåirsluter skolområdeschef Ingela Bergs bildspel som bilaga till
protokollet. (Se bilaga A).

- Samt;

att Utbildningsniimnden ställer sig bakom ftirslaget till ftirskolebuss, men
h?inskjuter beslutet om leasing/köp till Kommunstyrelsen.

Ä.rendet ftirklaras omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge
TFK ftir kiinnedom
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Förskolebussorno
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. "Gullan" Höganäs förskola
U ppsa la

J-b
eo

I

t
f

I
I

Ilrl.* -**ris?HFrh{

SNO{" EN ftEtohpö,ilJ- Ooa noöllo ötguolon rulhr h I
rrr|hlr
b*.ri|rhF
Idt



ti.

'pauJ JelaqJe uaddnlS uos eulal
elsrSo8epad lop raUa u I serau e;d lal!^!Dleal1 .

'euraqrs 13r;ue
grus1lÄlJln gd aperaueldur reEutulap^e e)!lo uaLU

elolsr-o.J ua ll!] ualnu) ssnq ua - ssnqsllÄUU-t .

z ^!leuallv

'pau J eloqr e uadd nl8 ruos eulal
e>lsrSo8epad lap raUa u I serau e;d 1e1lnt| ee1;1 .

'elo)srg.J ue gd lsrnuaq
ua pau uaul SurulapAe ua - elolsrg.Jaln .

I ^!]eurallv

olo4srQ{eln ltqow

! &
a

,d&;" , -
nin sir_ I ,,rt *|

I .u$r
'\1ffiör

A

i&r
\ turwi! \S1Hl \91$

4' li t

I



w

. Morgonen börjar på
hemförs kola n. Egen hemvist
men frukosten äts
tillsammans med barn
på a nd ra avdeln inga r.

. Kl 9-15 bussen ute på olika
p lats er.

. Tre personalvarav 1,-2 med
busskort.

o t7-21, barn. 5-åringar eller
bla ndgru pp 3 - 5-å ringa r.

Orgonisation



Måltider

De flesta måltider äts utom hus, ibland i

vindskydd.

lbland äts måltider I bussen

I bussen finns kylskåp, spis och
m icrovågs ugn.

Varmrätten medtas I värmekantiner
som placeras I bagageutrymmet.

a

O

a

o
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. Detäralltid minsttre
personal I bussen.

o f n till två personal på busser
ha r tått körkorts utbild ning
för buss betald av
kom m u nen.

o Nl personal på bussen har
ett lönetillägg.

. Tillägg i lönen för
att köra bussen.

. Särskilda avtal eftersom de
inte kan ta rast under dagen

. 40 timmar inklusive raster.

Personol - körkort och ovtol
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i och uta nförLösn inga r
bussen
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ystematisl<t
va litetsa rbete
SKA)och d igita I isering

. Båda förskolorna har
mobiltelefoner, I pads och,
datorer med ut under da€
och mycket av SKA-arbete
dokumentation och plane
sker direkt under dagen.

. Både ba rn
och personal använder di1

verktyg for inform ation,
kommunikation
och dokumentation.



Årskostnod Lunds kommun som öger bussen.

Avskrivn ing 300

Rä nta

Se rviceavta l* 175

Drivmedel 30

Fordonsskatt 22

Fö rsä kring 25

Reparation 50

9

lngår:

Städning in-och utvändigt, tömning av toalett,
u ppstä I I n ingsplats, ta n kn i ng, lätta re u nderhå I I

mm

övriga kostnader:
. Körkortsutbildning (ca 23 tkr)
. YrkesförarutbildningYKB 2000 kr/är och
förare
. Halkbaneutbildning
. Föra rbevis va rt femte å r

. Läkarundersökning vid förnyelse av körkort

. Utbildning iegenkontroll (Hantering av mat)
Totalsu mma 6LL
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Arskostnsd för
Uppsqlq kommun
som leqsar
bussen

Nuvarande avtal :

. Årskostnad 555 000 kr
o Hyresavtal på 10 år
. lnköpspriset var 3 milj

kr/buss
. Restvärdetärca l milj

kr/buss efter 10 år
. Bussarna rulla r 900-L000

mil/är
o Bussarna kan rulla ca 10 år

till med förlängt avtal,
årskostnad 496 000 kr

I leasingavtalet ingår:
o Uppställningsplats

inklusive el.
. översynsservice 2 ggr/är

. Slitdelar + arbetskostnac

. Försäkring och skatt

. Daglig golvstäd + töm nin
av toalett, påfyllning av
väts ko r

o Yttertvätt vid behov.
. Storstädning I ggr/är
o Diesel 50 tkr/år

Leasingavtal med ny buss:
. Kostnad för inköp av ny buss

ca 4,L milj kr/buss
. Årskostna d 694 000 kr



Årskostnod för
Uppsqla kommun
som lessqr
bussen

Til I ko m mande kostnade r:

. Service och underhåll på
plats

o Servicefordon + personal
från garage-garage.

. Bä rgning

. Reservdelar - Vid kollisioneL
missöden mm

. Arbetskostnad verkstad - Vid
kollisioner; missöden mm

övriga kostnader:

o Körkortsutbildning (ca 2i
tkr)

. Yrkesförarutbildning
YKB 2000 kr/är och förar

o Halkbaneutbildning

. Förarbevis vart femte år

. Läkarundersökning vid
förnyelse av körkort

. Utbildning i egenkontroll
(Hantering av mat)



Ansöka om
lats

. Vårdnadshavare ansöke
r om förskoleplats via
kommunens kö för
buss som är ute alla
dagar i veckan

. För buss som används
som utflyktsbuss
behövs ingen annan
ansökan än för
vanlig förskola.



Växjö- Förskolebuss för livsl
utevistelsen hela å ret

o
an ärandegt

Utomhuspedagogiken i fokus

Bussarna anpassade till förskolans behov

Särskilda stola r för barnen

Plats för leksaker och pedagogiskt material

Plats för barnen att kunna vila, äta och gå på
toa letten.

Varje dag serveras varm mat på bussen eller
ute i naturen.

De arbetar efter Skottlandsmodellen, där
barnet sätts i centrum för myndigheterna

Barn lär och utvecklas bättre utomhus och
må r bättre.

Koncentrationen och stresståligheten blir
bättre och konflikterna blir tärre.

Utikuligt ett utbildningspaket för hela året.

Tanken att ge all personal en teoretisk
bakgrund med praktiska aktiviteter som
stimulerar barnens inlärning och utveckling.

Att koppla utevistelsen till läroplanens mål
en självklarhet då man ser hur enkelt det kan
va ra.

a

o

a

a

a

a

a

a

o

o

a

a


