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Se särskild förteckning

Ersättare
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Marie Ronnehed
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjä nstgörande ersättare

Övriga närvarande

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 ordforande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Tony Holgersson (SD)

Catharina Christensson (S)
Robin Bowin (V)
Jesper Grönblad (SD)
Casper Andersson (SD)

Kenth Carlsson (M)
Martin Engelsjö (M)
Kevin Lill(C)
Martin Moberg (S)

Tobias Ekblad, förvaltningschef/skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Maria Sjölund, kval itetsutvecklare

Carl-Arne H u ltberg, Lärarförbundet
Susanne Bandling, Lärarförbundet
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s 115 Dnr 201 9-000378 041

Uppföljning av budget, Tertial 2. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir genomftird budgetuppfttlj-
ning Tertial 2, där prognosen visar på ett underskott på - 27 7 43 Tkr.
Framftirallt påverkar migrationsintiikter samt minskade intäkter ftir
kommunplacerade prognosen negativt. Nettokostnader per verksamhet
genomgicks och kommenterades, liksom specifi cerad resultaträkning ftir
grundskolan samt interkommunala ersättningar/kostnader (IKE).

På grundskolan belastas budget med ökade kostnader ftir skolskjuts pg a nya
lagen gällande moderna språk, platsbrist i skolor, vilket innebär ökade
skolskjutskostnader och fler elever med stora behov av skolskjuts. Det stora
underskottet som finns på grundskolan kräver ytterligare analys och fn pägär
ett djupare analysarbete med de enheter som visar på ett stort underskott.
Arbetet leds av verksamhetschef tillsammans med berörda rektorer och
ekonom.

Vi kan konstatera att vi trots omfattande arbete fiir att effektivisera
organisationen inte nar balans gällande personalkostnader kontra budget.
Som niimnts ovan påverkar de minskade intäkterna också resultatet av de
effektiviseringar som genomftirts, vilka har halvårseffekt.

Ett antal elever har tillkommit som har väldigt stora behov, vilket medftirt att
dispenser gällande elevassistenter godktints och som darmed också belastar
budget negativt. Även tilläggsbeloppen till fristående aktörer ökar då de
också har fler elever med stora behov.

Ekonomerna informerade kring erhållet statsbidrag ftir mindre barngrupper
(6 Mk), men som rinnu ej inftirts i budget då beloppen som tilldelas inte åir

k?inda i dagsläget.

Diskussion ftirdes kring lärartäthet, nystartsjobb (* återviindande elever till
SFI), övriga kostnader, specifikation ftir matkostnader ( UN ska stå ftjr
kostnader vid renovering av kök, som bör belasta Kostenhetens budget),
översyn av kostnader ftir måltider, elevhälsa, skolsköterskor samt busskort
till elever.

Avslutningsvis informerade nämndsordftiranden Åsa Evaldsson (M) från
Budgetberedningen, där Utbildningsnämnden fått i uppdrag att l) sätta
äskade summor inom ram och konsekvensbeskriva dessa, 2) reducera
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budgetramen med 20Ä (lagstadgade äskanden in i ramen, ej lagstadgade tas
bort) samt 3) prioritera utbildningsnåimndens äskanden.

Med anledning håirav kallas till ett extra nåimndssammanträde torsdagen den
26 september 2019. Kallelse och handlingar kommer pg a snäv tidsram
endast att skickas ut digitalt.

Deltar idebatten
I debatten deltar nåimndsordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke
Jacob (C),2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tony
Holgersson (SD) och Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare
Catarina Christensson (S) samt ersättarna Kevin Ny (C), Lars Sager (M) och
Martin Engelsjö (M).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Budgetberedningen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

IM
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s 116 Dnr2019-000367 617

Näm ndsi nformation Sjöarpsskolan.

Sammanfattning

Utbildningsnåimndens septembersammanträde har ftirlagts till Sjöarpsskolan.
Rektor Monica Boje hälsade nämndsledamötema välkomna och gav en
presentation av skolan och den verksamhet som bedrivs där. En musikvideo
framtagen och producerad av Dramagruppen i samarbete med Kulturskolan
ftirevisades.

Kommunens gymnasiesärskola, dvs Sjöarpsskolan, åir anpassad ftir elever
med utvecklingsstörning. Sjöarpsskolans måtto är "Lära Leva Livet".
Samverkan sker med Råd- och Stödteamet (RoS), Ronneby Kulturskola,
Arbetsftirmedlingen, ftireningslivet, arbetsmarknaden såsom Ronnebyhus,
Ronneby golfklubb, Ronneby hunddagis, ICA Nära i Hoby, Coop i Kallinge
etc.

På Sjöarpsskolan vid Bräkne-Hoby finns idag 40 elever. ljugotvå (22) av
eleverna kommer från andra kommuner och 13 av dem bor på internatet.
Utbud av aktiviteter ftir internateleverna på Sjöarpsskolan är viktigt.
Fritidsaktiviteter, sommarjobb, skolresor och bussresor anordnas.

Sjöarpsskolan har ett eget kök, där all mat till skolans elever lagas fran
grunden. Till stor del nåirodlat och ekologiskt i egna växthus. Elevema som
bor på internat lär sig lagamat och städa sin lägenhet, i syfte attpä sikt klara
ett eget boende.

På Sjöarpsskolan arbetar man mycket med digital kompetens och alla elever
har Ipads och erbjuds datakörkort. Eleverna ges också möjlighet att ta
truckkort, fyrhjulingskort, traktorkörning, röj motorsågskort. Ett
betydelsefullt samarbete sker med Kulturskolan då det gäller estetisk
verksamhet såsom Drama, Musik, Dans samt Bild o Form.
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Gymnasiesärskolan erbj uder fyra olika pro gram ;
- Administration, handel och varuhantering
- Hälsa, vård och omsorg
- Programmet ftir skog, mark och djur
- Individuella programmet

På Sjöarpsskolan arbetar man mycket med Arbetsplatsfiirlagt lärande (APL)
som åir 22 veckor. APl-platser anordnas ftir eleverna på de nationella
programmen. Elever på det individuella programmet erbjuds praktikplats i
den mån de önskar. De elever som bor på internat har praktik i
hemkommunen i ak 4. Rektor uppger stora svårigheter ftir eleverna att få
fasta jobb efter slutftird utbildning.

Rektor Monica Boje informerade kring den noggranna utredning som görs
ftir att utröna elevens behov av att gå på särskola, redogjorde ftir olika
begrepp och perspektiv på specialpedagogik. Likaså berördes elevernas
funktionsftirmäga och frågan om integrering eller inkludering. Allt i syfte att
ftirbereda eleverna ftir ett vuxenliv.

LaraLeva Livet
Gemensamma mål (ftir att stärka oss alla - vi åir ett team)
Nätverka (studiebesök och studiedagar)
Struktur
Engagerad personal
Kompetens
Långsiktigt stöd
Tillgängligt ledarskap
Hög personaltathet
VÅGA

Deltar i debatten
I debatten deltar nämndsordftiranden Åsa Evaldsson (M),
nämndsledamötema Christer Stenström (M), Kajsa Svensson (M),
tjänstgörande ersättare Catharina Christensson (S) och ersättaren Lars Sager
(M).

Sj öarpsskolan bedriver sin verksamhet eft er ftilj ande fram gångsfaktorer;

M
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Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan

IM
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s 117 Dnr 201 9-000274 007

Begäran om yttrande gällande Granskningsrapport
avseende kompetensförsörjning av behöriga lärare.
Förslag.

Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Ronneby kommun har EY genomftirt en
granskning av utbildningsnåimndens strategier ftir att siikerställa kompetens-
ftirsörjning av lärare utifran kravet på låirarlegitimation.
Det sammanfattade bedömningen i rapporten är att nåimnden inte har
tillräckliga sådana strategier.

Rekommendationerna till nämnden är att
- löpande ftilja upp lärarbehörigheten på skolorna
- ta fram analyser och kartläggningar över låirarnas kompetenser och
ntimndens framtida kompetensbehov
-ta fram en strategisk kompetensftirsörjningsplan ftir att kunna rekrytera,
behålla och utveckla behöriga lärare
- ta fram dokumenterade konsekvensanalyser avseende bristen av behöriga
lärare i grundskolan

Utbildningsnåimnden har ombetts att yttra sig senast 2019-09-30 över EY
revisionsrapport och ange vilka åtglirder utbildningsnämnden avser
genomftira som svar på revisionsrapportens rekommendationer.

Bedömning
Med bakgrund i de rekommendationer som EY framställt i sin revision kan
ett utrymme ftir utveckling av verksamheten formuleras. Det åir dock
relevant att samtidigt konstatera att flertalet aktiviteter som löper i linje med
EY rekommendationer redan pågår inom verksamheten. Dessa iir dock inte
att se som ett svar på revisionens slutsatser, ytterligare åtgiirder ftir att
utveckla verksamheten och hantera de brister revisionen belyser är
fortfarande motiverade.

Ronneby kommun har implementerat Winlas, ett personaladministrations-
system som även ger möjlighet till att kontinuerligt ftilja upp medarbetares
kompetenser och behörigheter. Detta system, om ännu just implementerat,



ffiRONNEBY
KOMMUN

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL
201 9-09-1 8

Sida

10(25)

Utbildningsnämnden

ger utbildningsnämnden möjlighet att hantera revisionens
rekommendationer:
- lapande fi;lja upp kirarbehörigheten på skolorna
- tafram analyser och kartkiggningar över lcirarnas kompetenser och
ncimndens framtida kompetensb ehov

Innan systemets implementering saknades denna möjlighet, varftir revisionen
identifierade denna brist. När WinLas rir fullt implementerat och driftsatt
fiireligger möjligheter att ftilja upp och utveckla enskilda låirares
behörigheter samt även bedöms systemet kunna stödja en strategisk
kompetensftirsörjning då långsiktiga analyser kan utftiras. Systemet ftlrses
med underlag direkt från Skolverket, vilket siikerställer konfidens och
tillftirlitlighet i den information som systemet hanterar. Sammantaget
bedöms systemet kunna stödja processer ftir kompetensuppftiljning, analys
av befintligt kompetensbehov, långsiktiga kompetensftirsörjningsbehov samt
analys av ftirväntat kompetensftirsörjningsbehov vid expansion eller
verksamhetsutveckling.

Utbildningsnåimnden har i maj 2019 fattatbeslut om en
kompetensftirsörjningsplan som då ersatte den gällande som fastställts 2015

- som även var den som ingick i revisionens underlag. Den nu gällande
planen fokuserar tydligare på begreppen relcrytera, behålla och uneckla.
Den formulerar flertalet åtgärder och aktiviteter som bedömts stärka
varumåirket Ronneby kommun och är ett viktigt verktyg ft)r att långsiktigt
kompetensftirsörja verksamheten med behöriga lärare i hela organisationen
till lägst den målnivå som kommunfullmdktige fastställt. Detta innebiir att
åtgärder till stor del redan är vidtagna ftir att hantera revisionens
rekommendation:
- t a fr am e n s tr at e gi s k ko mp e t e nsför s ö rj ni n gs pl an rt;r at t kunna r e lcryt e r a,
behålla och utveckla behariga lcirare
Återstående hiir bedöms bestå i att implementera och ftilja upp planens
riktlinjer och processer.

Avseende rekommendationen
- tafram dokumenterade konsekvensanalyser avseende bristen av behöriga
ldrare i grundskolan
åir ett sådant arbete redan integrerat i processerna kring internkontroll inom
utbildningsftirvaltningen. Information kring detta har dock endast haft
begränsad spridning, varför processen kommer att omarbetas så att
utbildningsnåimndens beredningsutskott integreras i arbetet rörande revision
av befintliga konsekvensanalyser och formulering av nya som bedöms
saknas. Detta arbete genomftirs sedan tidigare inom utbildningsftirvaltningen
och avsikten framöver är att genom en tydligare samverkan med

sign
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utbildningsnåimndens beredningsutskott så kan ftirutsättningar skapas ft)r att
denna information sprids mer effektivt.

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslås ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till
yttrande avseende revisionsrapport gällande kompetensftirsörjning av
behöriga lärare.

Deltar i debatten
I debatten deltar nåimndsordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (M) och ersättaren
Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ftireliggande ftirslag till yttrande
avseende revisionsrapport gällande kompetensft)rsörjning av behöriga lärare
enligt nedan;

Rekommendationerna till nåimnden iir att
- löpande ftilja upp lärarbehörigheten på skolorna
- ta fram analyser och kartläggningar över lärarnas kompetenser och
nåimndens framtida kompetensbehov
-ta fram en strategisk kompetensftirsörjningsplan fiir att kunna rekrytera,
behålla och utveckla behöriga låirare
- ta fram dokumenterade konsekvensanalyser avseende bristen av behöriga
lärare i grundskolan

Med bakgrund i de rekommendationer som EY framställt i sin revision kan
ett utrymme ftir utveckling av verksamheten formuleras. Det iir dock
relevant att samtidigt konstatera att flertalet aktiviteter som löper i linje med
EY rekommendationer redan pågar inom verksamheten. Dessa åir dock inte
att se som ett svar på revisionens slutsatser, ytterligare åtgärder ftir att
utveckla verksamheten och hantera de brister revisionen belyser är
fortfarande motiverade.

Ronneby kommun har implementerat I(inLas, ett personaladministrations-
system som även ger möjlighet till att kontinuerligt ftlja upp medarbetares
kompetenser och behörigheter. Detta system, om ännu just implementerat,

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

ger utbildningsnämnden möjlighet att hantera revisionens
rekommendationer:
- löpande falja upp lärarbeharigheten på skolorna
- tafram analyser och kartldggningar över kirarnas kompetenser och
ndmnde ns fr amti da komp e t ens b e hov

Innan systemets implementering saknades denna möjlighet, varft)r revisionen
identifierade denna brist. När Winlas är fullt implementerat och driftsatt
ftireligger möjligheter att ftilja upp och utveckla enskilda lärares
behörigheter samt även bedöms systemet kunna stödja en strategisk
kompetensftirsörjning då langsiktiga analyser kan utft)ras. Systemet ftirses
med underlag direkt från Skolverket, vilket såikerställer konfidens och
tillftirlitlighet i den information som systemet hanterar. Sammantaget
bedöms systemet kunna stödja processer ftir kompetensuppfilljning, analys
av befintligt kompetensbehov, langsiktiga kompetensftirsörjningsbehov samt
analys av ftirväntat kompetensftirsörjningsbehov vid expansion eller
verksamhetsutveckling.

Utbildningsnåimnden har i maj 2019 fattatbeslut om en
kompetensftirsörjningsplan som då ersatte den gällande som fastställts 2015

- som även var den som ingick i revisionens underlag. Den nu gällande
planen fokuserar tydligare på begreppen relvytera, behålla och utveckla.
Den formulerar flertalet åtgiirder och aktiviteter som bedömts stiirka
varumärket Ronneby kommun och åir ett viktigt verktyg fiir att langsiktigt
kompetensftirsörja verksamheten med behöriga lärare i hela organisationen
till lägst den målnivå som kommunfullmäktige fastställt. Detta innebär att
åtgärder till stor del redan är vidtagna ftir att hantera revisionens
rekommendation:
- t a fr am e n s t r at e gi s k ko mp e t e nsrt)r s örj nin gs pl an fi;r at t kunna r e lcryt e r a,

behålla och utveckla behariga kirare
Återstående hiir bedöms bestå i att implementera och ftilja upp planens
riktlinj er och processer.

Avseende rekommendationen
- tafram dokumenterade konsekvensanalyser avseende bristen av behöriga
Irirare i grundskolan
är ett sådant arbete redan integrerat i processerna kring internkontroll inom
utbildningsftirvaltningen. Information kring detta har dock endast haft
begränsad spridning, varför processen kommer att omarbetas så att
utbildningsnåimndens beredningsutskott integreras i arbetet rörande revision
av befintliga konsekvensanalyser och formulering av nya som bedöms
saknas. Detta arbete genomftirs sedan tidigare inom utbildningsftirvaltningen
och avsikten framöver åir att genom en tydligare samverkan med
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utbildningsnåimndens beredningsutskott så kan ftirutsättningar skapas fiir att
denna information sprids mer effektivt.

Exp:

Revisionen
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
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s 118 Dnr2019-000366 109

Begäran om remissyttrande gällande Medborgarförslag
avseende Utveckling av inlämnade medborgarförslag.
Förslag.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund anfiir i sitt ftirslag till remissyttrande
ftiljande;

"Under våren 2019 inkom ett medborgarftirslag som handlar om att ftirändra
strukturen fiir hur medborgarftirslag hanteras i kommunen.
Kommunjuristerna har utrett frågan och utredningen iir nu ute på remiss till
samtliga nåimnder och bolag i Ronneby kommunkoncern.

Utbildningsnämnden åir en av remissinstanserna och svar ska lämnas senast
den 30 september 20T9.

I utredningen beskrivs såväl bakgrund som kopplingar till aktuell lagstiftning
samt identifierade brister med nuvarande system - och avslutas med ftirslag
på åtgtirder ftir att komma till rätta med dessa. De ftireslagna ftiriindringarna
iir (citat direkt från utredningen):

I . Jag förordar ddrför att man idag genomför en justering av rutinerna lcring
medborgaffirslag men också att man ger Kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en utredning med syrte afiförbdttra medborgardialogen i kommunen.

2. För att minska de problem som idag kan uppstå bör varje medborgarförslag
genomgå en beredning på kommunens kansli, innan kommunfullmaktige
hdnskjuter medborgarförslaget till styrelsen eller ncimnd. Kanslichefen bör
ansvara för den beredningen.

3. Beredningen ska syfta till primcirt två saker; dels vilken nrimnd som bör hanterq
medborgarförslaget och dels om det föreligger ett behov av komplettering. Ndr
örendet sedan överkimnas till kommunfullmriktige for beslut ska det i en
tj dn s t e s lv iv e ls e fr amgå

a. vilken nrimnd som ska hantera medborgarforslaget,
b. varfor rirendet ska till utpekad ndmnd och
c. vilken instans fullmdktige, styrelse eller ncimnd) som skafatta beslut.

l''iffii'lg4
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnåimnden har inget att erinra gällande förslaget på nya rutiner ftir
medborgarftirslag utan ställer sig bakom de ftirslag till ftiriindringar som
identifierats i utredningen. "

Förslag till beslut
Föreslar att utbildningsnämnden ställer sig bakom utredningens fiirslag och
antar yttrandet ovan som sitt eget.

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

Beslut

Utbildningsnämnden har inget att erinra gällande förslaget på nya rutiner ftir
medborgarftirslag utan ställer sig bakom de ftirslag till ftirtindringar som
identifierats i utredningen.

Exp:

Kommunfullmdktige
Maria Sj ölund, kvalitetsutvecklare
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Utbildningsnämnden

RONNEBY
KOMMUN

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

14 ma1

17juni (onsdag)

s 11e Dnr 2019-000380 600

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2020.
Förslag.

Sammanfattning
Föreliggande forslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden
överlämnas till Nämnden för fastställande.

20 augusti

17 september

15 oktober

12 november

10 december

Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, undantaget juni månads
sammanträde som infaller på en onsdag.

Sammanträdesdatumen för Utbildningsnämnden är synkroniserade med
Förvaltningssamverkansg ruppens sammanträden.

Samråd har även skett i Kanslienhetens Nämndsekreterargrupp.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar ovanstående förslag som sitt eget
och fastställer reviderade sammanträdestider för är 2020.

Deltar i debatten
I debatten deltar n?imndsordfriranden Äsa Evaldsson (M) och ersättaren Lars
Sager (M).
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Beslut

Utbild ningsnäm nden antar fastställer föreslagna sam manträdestider för år
2020.

Exp:

UN: s ledamöter/ersättare
Chefer och administratörer, Utbildningsftirvaltningen
Kommunsekreteraren
Medborgarservice
Kommunikation

l"ffirM(
Utdragsbestyrkande
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s 120 Dnr 2019-000023 026

Personal och arbetsmiljöfrågor september 201 9

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade ang tillsättning av tjiinst som
kvalitetsutvecklare. Nämndsledamot Lova Necksten (MP) har avsagt sig sitt
uppdrag i Utbildningsnämnden och tilltrader tjiinsten som kvalitetsutvecklare
vid Utbildningsftirvaltningen efter Krister Svensson, som går vidare till
Kommunledningsfiirvaltningen som utvecklingschef.

Vidare delgavs nåimndsledamöterna framtagen BO-statistik som visar på ett
akut behov av lokaler. Förvaltningschefen gör bedömningen aIt ca 90 barn
inte kan placeras inom lagstadgade fyra månader. Antalet barn placerade i
kommunala ftirskolor i Ronneby kommun (exkl Nattis och fristående
ftirskolor) uppgår i nuläget till 1 418 barn. Till våren våintas en3%o-igökning
av barn utöver de 90 barn som idag saknar placering. Avsaknaden av ny
ftirskola i Kallinge bidrar till att placeringarna inte klaras. Lokalbristen iir
akut. Antal barn placerade i fritidshem bryter trenden och går nedåt; vilket
troligen beror pä att en eller båda vårdnadshavarna åir arbetslösa.

En tjänsteskrivelse gällande akut behov av ftirskoleplatser kommer att
framtas till det extra nämndssammanträdet den 26 september 2019 ftir
behandling.

Deltar i debatten
I debatten deltar nämndsordftiranden Äsa Evaldsson (M),
nämndsledamöterna Kajsa Svensson (M) och Tony Holgersson (SD),
tjänstgörande ersättaren Catarina Christensson (S) samt ersättarna Lars Sager
(M) och Kevin Nv (C).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

@
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Utbildningsnämnden

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

;WtW
uroragsoeglyrKanoe
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Utbildningsnämnden

s 121 Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser september 2019

Sammanfattning
Några kurser eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

lqäts Utdragsbestyrkande
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s 122 Dnr 201 9-000025 600

Förvaltningschefens Rapporter september 2019

Sammanfattning
Hiinvisning till ftiredragning under punkten Personal och Arbetsmiljö, $
120 :20 19, detta protokoll.

Förslag till beslut
Föreslås att rubr punkt from oktober månads nämndssammanträde ingar som
en stående punkt benämnd "Aktuellt i verksamheten" ; innefattande tidigare
punkterna "Förvaltningschefens Rapporter" o ch "Personal - Arbetsmilj ö".

Deltar idebatten
I debatten deltar nåimndsordfiiranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Rubr punkt ingår from oktober månads nämndssammanträde som en stående
punkt benåimnd "Aktuellt i verksamheten" ; innefattande tidigare punkterna
"Förvaltningschefens Rapporter" och "Personal - Arbetsmiljö".

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare FK

Utdragsbestyrkande
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s 123 Dnr2019-000026 000

Delgivningar september 201 9

Sammanfattning
2019,20 - 002

Förändringar av attesträtt fr o m 2019-09-01 inom Utbildningsnämndens
verksamheter.

2019.376 - 600

Rapport från kontaktpolitikers verksamhetsbesök på treiningsskolan i
Ronneby 2019-05-29.

Protokollsutdrae från KS au 2019-08-19 (KSau 8297:2019):
Uppftilj ning av Budge t 20 I 9 (Tertial 1 ), Utbildningsftirvaltningen.

Protokoll från Förvaltnings samverkans gruppen 2 0 1 9-0 8 - 1 9
Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Skolscen Sydost l5-16 okt Ronneby Kulturskola.

Infoblad från ftirvaltningschefen - Nytt läsår!

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s 124 Dnr 2019-000027 002

Delegationer september 201 9

Sammanfattning
Av kommunstyrelsens ordftirande taget delegationsbeslut 2019 -09 -09, av
fiirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2019-08-07--2019-08-27, sarrt
delegationsbeslut ftir Skolområde GyV Vuxenutbildning 2019 -09 -13,
cirkulerade under sammanträdet.

#
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s 125 Dnr 201 9-000042 600

övrigt - Utbildningsnämnden september 2019.

Sammanfattning
Nämndsordftiranden Äsa Evaldsson (M) lyfte fråga kring sammanträdesfika
vid Utbildningsnåimndens sammanträden till diskussion.

Förslag har tidigare inkommit angatt nämndsledamöterna ev själva betalar
kostnaden fiir sammanträdesfi kat.

under diskussion framkom att nåimndsledamöterna var både positiva och
negativa till ftirslaget, men att flertalet ansågs positiva till att själva betala
kostnaden.

Förslag inkom under diskussion om avdrag på arvodet alt betala genom
Swich. Formerna ftir storlek på avdraget och uttaget av detta diskuterades.

Förslag till beslut
Föreslås att nämndsekreteraren får i uppdrag att undersöka formerna ftir ett
ev kostnadsuttag samt framta diskussionsunderlag till nästa
nåimndssammanträde.

Deltar i debaften
I debatten deltar nåimndsordftiranden Äsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke
Jacob (C),2:e vice ordf Stefan Österhof (S), niimndsledamötema Kajsa
Svensson (M), Tony Holgersson (SD) och Christer Stenström (M),
tjänstgörande ersättaren Catarina Christensson (S), samt ersättaren Lars
Sager (M) och Anna-Karin Wallgren (S).

l'^w M
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnåimnden ger ntimndsekreteraren i uppdrag att undersöka
formema ftir ett ev kostnadsuttag samt framta diskussionsunderlag till nästa
nåimndssammanträde

Exp:

RosMarie Ronnehed, niimndsekreterare UN


