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s87 Dnr 2020-000317 612

Nya Iokaler för Flygtekniska programmet F17. Förslag.
Omedelbar justering.

Sammanfattning
Inftir uppstart av Flygteknikutbildningen 2014 hyrdes utbildningslokaler i
Hangar 8l vid F 17. Det stod redan då klart att lokalerna inte var tillräckligt
stora ftir att hantera tre årskullar om satsningen visade sig bli lyckad.
I ett ftirsta steg utökades verksamheten med en baracklösning inftir
höstterminen2016 som var det ftirsta läsåret med tre arskullar. Det var
emellertid att se som en nödlösning eftersom lokalen var ftlr liten vid ett fullt
utbyggt program samt att lärarresursema splittrades på grund av avståndet
till övriga lokaler.
Målsättningen var att hitta en perrnanent lösning med samtliga resurser
samlade till en plats. Redan sommaren 2017 kom det också signaler om att
lokaler skulle komma att friställas i HangarernaS2 och 83 efter det att
Helikopterskvadronen flyttat till ny hangar under våren 2018. Det framkom
även att Sjöfartsverket planerade att lämna sina lokaler i hangar 82
sommaren 2019 till ftirmån ftir då planerad nybyggnation i norra
flottiljområdet.

Efter inventering av skolans lokalbehov och besök i de lokaler som
planerades att friställas konstaterades att norra delen av Hangar 82 var den
som bäst mötte skolans behov. Enda nackdelen var att Sjöfartsverket
planerade att flytta ftirst sommaren2019, vilket innebar att skolans flytt
behövde göras i två steg då de praktiklokaler som frigjordes i Hangar 82 till
sommaren 2018 innebar en minskning i ftirhållande till de redan trånga
lokalerna i hangar 81.
Flyttplan och anpassningsbehov med tillhörande kostnadsbedömningar som
underlag ftir kommande budget togs fram och presenterades ftjr bland annat
dåvarande niimndsordftiranden.

Beslutet blev att skolan skulle flytta till nya lokaler i Hangar 82, varvid
dialog med flottilj och hyresvrird inleddes samtidigt som initial budget
upprättades. Hyresvärden genomftirde "nollställningsunderhåll" och åtgåirder
ftir verksamhetsanpassning.

M
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Flytt steg ett genomftirdes sommaren2}lS vilket på ett bra sätt löste
problematiken med ftlr å och ftir trånga teorilokaler, de trånga
praktiklokalerna återstod.

Sjöfartsverkets dåvarande lokaler i norra delen av Hangar 82 frigjordes
tidigare än planerat i och med deras flytt till Kristianstad, skolan hade
emellertid inte kapacitet att ta dessa lokaler i bruk ftir utbildning under
pågående termin. Samtidigt framftjrde flottiljen ett behov av att nyttja delar
av dessa lokaler for materielforvaring i samband med flygdagen i augusti
2019, vilket medftirde ytterligare ftirsening.

Flottiljen har awecklat materialet som de ftirvarat i lokalen kontinuerligt
under hösten och vintern 2019120 och dialog med hyresvärden (FortV) har
upprätthållits parallellt. Delar av lokalen har utbildningsftirvaltningen kunnat
ta i anspråk till ftrvaring av material. FortV har haft begränsad kapacitet
avseende avtalsjurister vilket medftjrt en längre handläggning av åirendet än
annafs.

Dock översändes ett avtalsftirslag till Ronneby kommun i juni2020. Det är
önskvärt att avtalet kan gälla från och med augusti2020.
Tilläg gsavtal ftir genomftirda anpassningsåtgärder har fortfarande inte
erhållits. Avtalet ftir anpassningsåtgärder kommer att sträcka sig över fem år
och ryms inom upprättad budget för hyreskostnader.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ftireslar kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmiiktige att Utbildningsnåimnden får teckna ovanstående
hyresavtal.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S).

Beslut

Utbildningsnämnden ftireslår kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige att Utbildningsnämnden får teckna ovanstående
hyresavtal. Avtalet närsluts iirendet som bilaga.

Ärendet är omedelbart justerat.

Wä I# Utdragsbestyrkande
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Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniska programmet

t@
Utdragsbestyrkande
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s88 Dnr 2020-000260 609

Begäran om remissyttrande från Regeringskansliet
avseende Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksamheten. Förslag. Omedelbar justering.

Sammanfattning
En remisspromemoria har inkommit från Utbildningsdepartementet gällande
möjlighet till betyg från årskurs 4. Ronneby kommun ges möjlighet att
inkomma med ett remissvar. I remissen ftireslås att:
Ändring i skollagen som innebär att bemyndigandet ftir regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ftireskrifter om en
ftirsöksverksamhet om tidigare betygsättning upphävs ska träda i kraft den 1

juli202r.
Ändringarna i övrigt i skollagen och skolftirordningen ska träda i kraft den 1

april202l.
Ändringen i skollagen och skolftirordningen om att rektorn far fattabeslut
om tidigare betyg samt senaste tidpunkt ftir detta tillämpas fran den 1 april
2021
Ändringarna i ftirfattningama i övrigt tillämpas på utbildning från och med
höstterminen202I.

"I promemorian ftireslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som
innebåir att regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer får
meddela ftireskrifter om en ftirsöksverksamhet som avser betygsättning i
årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs
5 och 6 i specialskolan, ska upphävas. Den reglering om frirsöksverksamhet
som har beslutats med stöd av bemyndigandet upphör samtidigt. I
promemorian ftireslås att det i stället i skollagen ska inftiras bestämmelser
som innebåir att en rektor ffir besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i
specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar for. Lärarna vid berörd
skolenhet ska ges tillfiille attyrtra sig inftir ett sådant beslut. Rektorn ska
snarast underrätta huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla
beslutet till Statens skolverk. Beslutet ska gälla tillsvidare eller till dess att
det upphävs av ett nytt beslut av rektorn." (u202010351 s.2

I den ftirsöksverksamheten som ligger till grund för denna lagåindring har
endast ett fätal huvudmän och skolenheter deltagit. Detta underlag är mycket

l'Wä rM
Utdragsbestyrkande
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litet, vilket gör att man heller inte kan dra några slutsatser om
ftirsöksverksamheten varit lyckosam eller inte.

De resultat och det underlag remissen hiinvisar till är Skolverkets utvärdering
av inftirande av betyg från årskurs 6, vilken generellt visar på både positiva
och negativa konsekvenser av tidigare betygssättning. De resultat man kan
pekar päär atthögpresterande elever och flickor upplevs i utvärderingen
motiveras av tidigare betygssättning, medan lågpresterande elever och pojkar
upplevs ha en lägre grad av kunskapsutveckling till följd av tidigare
betygssättning. Den elevgrupp som nu ftireslås omfattas av betygssättning åir

ytterligare två år yngre än den grupp som refereras till i utvärderingen, vilket
är en betydande åldersskillnad. Detta gör att några generella slutsatser av
inftirande av betyg i årskurs 4 inte kan göras utifrån de slutsatser som dragits
efter utvärderingen av inftirande av betyg i årskurs 6.

Idag är Psykisk ohälsa en stor utmaning som det löpande kommer rapporter
om ökar. Det är därftir oroande att majoriteten av lärama i utvärderingen
uppger att eleverna är mer stressade efter att betyg från årskurs 6 har infiirts.
Elever som fått betyg från årskurs 6 är inte heller mindre stressade i årskurs
7-9 i jämfrrelse med elever som fått betyg från årskurs 8. Det finns alltså
inget i utvåirderingen som tyder på att betygspressen i de högre årskurserna
kan dämpas genom att eleverna viinjs vid betyg från tidig ålder.
Sammantaget gör Skolverket bedömningen att det inte är möjligt att uttala
sig om huruvida de tidigare betygen har haft en faktisk effekt på elevers
resultat och kunskapsutveckling eller inte.

Utbildningsnämnden i Ronneby kommun befarar att likvärdigheten riskeras
om varje enskild rektor har möjlighet att besluta om betyg från årskurs 4.
Om det uppstar en ökad rörlighet fiir rektorer på arbetsmarknaden kan detta
ftirorsaka att beslut om inftirande av betyg tidigare än årskurs 6 ser olika ut
fran år till år på skolenheter. För rektor kan även möjligheten att besluta om
att införa betyg från årskurs 4 bli ännu en parameter där de kan uppleva
påtryckningar, både ftir och emot ett inftirande, från exempelvis
vardnadshavare, medarbetare eller huvudman. Detta skulle då kunna bli en
negativ parameter i rektors arbetssituation. Om rektor på enskilda skolor
beslutar om betygssättning fran åk 4 riskerar vi en större belastning på de
lärare som har legitimation på dessa enheter. Då vi idag har en situation diir
det är brist på legitimerade lärare finns det stora risker med detta.
Rörligheten på legitimerade lärare kan då öka och detta drabbar i
ftirlängningen våra elever och en likvärdig utbildning.

De individuella skriftliga utvecklingsplanerna säkerställer idag på ett
godtagbart vis att det sker en bedömning av elevens kunskaper i samtliga
iimnen denne får undervisning i. Därmed finns också underlag för att
såikerställa att alla elever far den ledning och stimulans de behöver och att

srgn
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stöd ges när så behövs. Det bedöms således inte ftilja negativa konsekvenser
ftir elever om inftirande av betyg i årskurs 4 inte sker

Bedömning
utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi oss
negativa till ändringen i skollag och skolftirordning.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar
detta som sitt eget remissvar till KS au.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan österhof (S) och
nåimndsledamot Christer Stenström (M).

Beslut

Utbildningsntimnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt
eget remissvar till KS au.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

KS au
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

I,Yä I W
Utdragsbestyrkande
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s8e Dnr 2020-000349 602

Utbildningsinsats - FN:s Barnkonvention. Information.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund informerade kring den utbildningsinsats
gällande barnkonventionen, som niimndsledamöterna kommer att få
genomgå.

Sedan den 1 januari2020 gäller som svensk lag. Utbildningen baserar sig
på Barnombuds-mannens webbutbildning.

Nåimndsledamöterna del gavs introduktion till utbildningspaketet, som
består av två kort webbutbildningar. Sjölund redogjorde ftir framtagna
webbutbildningar.

Niimndsledamöterna fick besvara och inkomma med synpunkter på
frågeställningar gällande ftirskola och grundskola.

Syftet är att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns barnrättsarbete ftir att
siikerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Framgångsfaktorer ftir att säkerställa tilliimpningen av barnkonventionen
kommenterades.

Deltar i debaften
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S) och Lars-Olof Wretling G).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Sofi e Ceder, folkhälsosamordnare

l'ffi*l 0ö
Utdragsbestyrkande
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se0 Dnr 2020-000250 003

Begäran om remissyttrande gällande Alkohol-, drog-
och spelpolicy. Förslag.

Sammanfattning
Förslag till ny Alkohol, drog och spelpolicy har översåints ftir yttrande av
respektive nämnd. Bifogat finns riktlinjer som utgör en mer konkret
tillåimpning av policyn. Riktlinjerna beslutas av kommundirektör.

Bedömning
I ftirslaget av ny policy fiir Alkohol, drog och spelpolicy framgår tydligt
arbetsgivarens ftirhållningssätt och ställningstagande gällande problematiken
som policyn reglerar. De bifogade riktlinjerna är mycket tydliga ftir hur
arbetsgivaren ska agera vid oro ftir missbruksproblematik.

Vid genomgång av ft)rslaget till Alkohol, drog och spelpolicy konstaterar
utbildningsft)rvaltningen att det inte finns något att erinra mot sakinnehållet i
det framtagna ftirslaget. Dock anser vi att vissa begrepp och
ställningstaganden skulle kunna ftirtydligas.

Det begrepp som skulle kunna ftirtydligas är begreppet droger, som skulle
kunna bytas ut till narkotika. Begreppet narkotika skulle kunna ftirtydliga,
ftir både medarbetare och arbetsgivare, exempelvis vilket preparat som
omfattas.

Det ställningstagande som kan ftirtydligas är hur policyn har beaktats ur ett
barnrättsperspektiv utifrån bamkonventionen som lag samt socialtjåinstlagen
gällande orosanmälan ftir bam som riskerar attfara illa. Flera av
medarbetarna som kan komma att beröras praktiskt av policyn och dess
riktlinjer är också ftiräldrar. Frågor som väcks är exempelvis arbetsgivarens
ansvar när medarbetare som misstänks påverkad ska skickas hem, eller när
arbetsgivaren får kännedom om en medarbetares missbruksproblematik.
Utifrån ett barnperspektiv kan det innebåira att ett barn far bevittna en
påverkad fiirälder vilket kan utgöra en risk fiir barnets säkerhet och trygghet.

IW
utdragsbestyrl(ande
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2:e vice ordf Stefan Österhof (S) framftir önskemål om att nationell
benämning (ANDTS) tas med i beaktande i framtida policyer.

Förslag till beslut
Att ftireslå utbildningsnämnden besluta att inte invända mot sakinnehållet i
ftirslaget till ny alkohol, drog och spelpolicy med bifogade riktlinjer, men
ftirslår att begreppsdefinitionen ses över och att barnrättsperspektivet beaktas
innan publicering.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars-Olof Wretling (L), Anna-
Karin Wallgren (S) och Rune Kronkvist (S).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att tredje stycket under "Bedömning"
tas bort, liksom ftireslagen översyn av begreppsdefinitionen i själva
beslutsformuleringen.

Beslut

Utbildningsnämnden enas om att tredje stycket under "Bedömning" tas bort
liksom ftireslagen översyn av begreppsdefinitionen i själva
beslutsformuleringen.

Utbildningsnåimnden har inte något att invända mot sakinnehållet i ftirslaget
till ny alkohol, drog och spelpolicy med bifogade riktlinjer, men fiirslår att
barnrättsperspektivet beaktas innan publicering.

Exp:

Kommunstyrelsen
Amelie Gullin, kurator RoS
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Exp:

Kommunstyrelsen
Amelie Gullin, kurator RoS

f'rytM Utdragsbestyrkande
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se1 Dnr 2020-000248 007

Begäran om yttrande gällande Granskningsrapport från
Revis ionen avseende loka lförsörj n i n g förs kolor.
Förslag.

Sammanfattning
På revisorernas uppdrag har EY under våren 2020lätit genomftira en
granskning fiir att, dels kunna bedöma om kommunstyrelsen bedriver en
åindamålsenlig lokalftrsörjningsprocess, dels kunna bedöma om
utbildningsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder fiir att möta behovet av
fiirskoleplatser.

Bedömning

Bedömningen av revisorerna är bland annat att kommunstyrelsen inte
bedriver en iindamålsenlig lokalforsörjningsprocess. Granskningsresultatet
visar att utbildningsnämnden i olika omgångar och i olika omfattningar utrett
behovet av ftirskoleplatser. Till viss del har dessa utredningar lett till
åtgärder som inneburit att det akuta behovet av platser minskat. Men
nåimnden har än dock svårt att leva upp till det lagstadgade kravet.

Enligt revisionsrapporten rekommenderas utbildningsnämnden att:

- upprdttq styrdokument s om fos t st riller nömndens int erna, strate gis ka
ar b e t e me d I okafför s örj ning

Kommunstyrelsen och utbildningsnåimnden rekommenderas att

- vidta åtgdrder, på kort och lång sih, rt)r att scilva tillgången till
förskoleplatser.
- scikerstrilla att det finns tillrcickliga resurser och kompetens rt)r att utreda
lokalbehovet i organisationen.

Förvaltningschef Tobias Ekblad anftir i sitt yttrande ftiljande;

När det gäller samtliga punkter så delar vi de rekommendationer som
ftireslås i rapporten. Utbildningsftirvaltningen ser positivt på inrättandet av
den kommunövergripande lokalförsörjningsfunktion som beslutades om i
kommunfullmäktige 2019-06-19. Vi ser att denna funktion åir en
ft)rutsättning ftir att kunna arbeta strategiskt i kommunen med
lokalforsörjningen. Utbildningsftirvaltningen efterlyser dock större tydlighet

l'W7 t eo I

Utdragsbestyrkande
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i hur det strategiska arbetet i kommunen ska gå till och hur respektive
ftirvaltningen kan påverka samt hur samarbetet ska ske tillsammans med
denna funktion. Någon tidsplan ftir en strategisk kommunövergripande
lokalftirsörjningsplan känner vi inte till. En strategisk plan ftir utbyggnad av
ftirskolan i Ronneby kommun tagits fram och beslutats av
utbildningsnämnden och den har sedan reviderats i omgångar. I den planen
lyfts de akuta och framtida behov som utbildningsftirvaltningen och
sedermera utbildningsnämnden identifierat. Tyvän har inte de ftireslagna
åtgärderna och äskanden fått gehör fullt ut.

Vi delar också slutsatsen att utbildningsnämnden måste vidta åtgarder, på
kort och lång sikt, ftir att möta platsbehovet. Åtgärder har vidtagits men läget
iir så akut att det åir av stor vikt att vi inte tappar fart i arbetet. En
rapportering om platsbehovet görs kontinuerligt av verksamhetschef fiir
ftirskolan till nämnden. De behov av ftirstärkningar av bland annat personal
som identifierats är lyfta i det ftirslag till budget for 202I som nyligen
antagits i utbildningsnämnden.

Inom utbildningsftirvaltningen finns det ftir närvarande ingen funktion med
den kompetens som lyfts fram som önskvåird i revisionsrapporten. Det finns
inte heller ekonomiska resurser att tillsätta en sådan funktion i dagsläget.
Fram till dags dato har det strategiska arbetet framftrallt genomftirts av
proj ektledaren ftir Fr amtidens s kol or, tillsammans med representanter ftir
utbildningsftirvaltningen. Detta tack vare att projektledaren, som har sin
tjänst inom Kommunledningsfiirvaltningen, inom ramen ftir sitt uppdrag
också kunnat bistå utbildningsftirvaltningen. Detta är inte en hållbar
långsiktig lösning utan en akut sådan.

För att inte hamna i kortsiktiga och därmed kostsamma lösningar ser
utbildningsft)rvaltningen det som avgörande att en strategisk funktion
tillsätts inom ftirvaltningen som dåir bland annat ska ansvara fiir att arbeta
fram styrdokument som synliggör det interna strategiska arbetet. Vi ser att
den funktionen sedan bör arbeta tillsammans med den kommunövergripande
funktionen och på så sätt skapa goda fiirutsättningar ftir strategiska
lokalftirsörjningsbeslut och inte kortsiktiga, kostsamma som nu är fallet.

Förslag till beslut
Att utbildningsnåimnden ställer sig bakom yttrandet och därmed delar
revisionens rekommendationer samt ftireslår kommunstyrelsen att ta behovet
av en strategisk lokalfunktion inom utbildningsftirvaltningen i beaktande i
budget 2021.

srgn # Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
Ordftjranden Åsa Evaldsson (M), I :e vice ordf Silke Jacob (C),2:evice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Rune
Kronkvist (S).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsftirslaget, med
tillägget att2 att-satser gällande uppdrag till ftirvaltningen tillfiirs i enlighet
med nedan;

- Att Utbildningsftirvaltningen får i uppdrag..

..att skriftligen dokumentera de åtgtirder nämnd och ftjrvaltning vidtagit
ftir att utöka antalet ftirskoleplatser

..att skriftligen dokumentera de idag planerade ftirskoleplatserna.

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

Beslut

Utbildningsnåimnden ställer sig bakom yttrandet och därmed delar
revisionens rekommendationer samt ftireslar kommunstyrelsen att ta behovet
av en strategisk lokalfunktion inom utbildningsfiirvaltningen i beaktande i
budget 2021.

Utbildningsnämnden ger Utbildningsftirvaltningen i uppdrag..

..att skriftligen dokumentera de åtgärder nämnd och ftirvaltning vidtagit
ftjr att utöka antalet ftirskoleplatser

..att skriftligen dokumentera de idag planerade ftirskoleplatserna.

Exp:

Revisionen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

tffi
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lnternt

se2 Dnr 2020-000319 610

Målarbetet i Utbildningsnämnde n 2021. Förslag.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har arbetat med målarbetet under senare delen av våren
2020.

Utgangspunkterna i målarbetetär att vi utgår från de strategiska
målområdena som processats fram och beslutats av fullmäktige.
Utbildningsnämndens avsikt är att de aktiviteter som skapas ute i
verksamhetema ska bidra till att de strategiska målen uppnås. Fokus är att ge
verksamheterna handlingsutrymme och ftjrtroende att via sina mål som de
analyserat fram i sitt systematiska kvalitetsarbete sätta aktiviteter.

Det är ftirvaltningschefen som säkerställer att verksamheternas målarbete
knyts ihop med de strategiska målområdena. Utbildningsftirvaltningen har
arbetat fram en process ftir det systematiska kvalitetsarbetet inom
ftirvaltningen. Det är denna process som ligger till grund ftir målsättningar
och aktiviteter.

Externt

I : :1trt:.i:; : r..'.;:.;:.. 1i:;.r;r,
: r: r,j r jl r,ti....r ; ; I l: ::l

sign

Vision för
Ronneby kommun

Barn och
ungas behov

Attraktiv och
trygg livsmiljö

för alla

Tillväxt och
näringslivs-
samverkan

M
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Förvaltningen har tagit fram ett antal övergripande indikatorer som ftiljs på
ftirvaltningsnivå kopplat till vart och ett av målområdena. Dessa indikatorer
är tiinkta attmata åt vilket håll vi ar päväg och hjälpa oss uppmärksamma
om något värde sticker iväg. Utbildningsnåimnden har beslutat om de
övergripande indikatorer som ftiljs upp under varje år. Det är dessa
indikatorer som visar hur vi ftirhåller oss till målen. Indikatorerna är en
ögonblicksbild och kan endast användas via kompletterande statistik. De är
dock de mått som vi varje ar ftiljer upp via KOLADA.

För att indikatorerna ska blir meningsfulla anvåinds de övergripande
indikatorerna och övrig omvtirldsbevakning inftir chefemas analyser av sina
verksamheter inftjr kvalitetsdialogen. Indikatorerna är i sig trubbiga verktyg
ftir att mäta kvalitö, de måsta sättas i relation till annat. Det verkligt elevnåira
som hur man mäter och följer lärandet måste ftljas på enheterna, men ses i
ljuset av de övergripande indikatorerna.

De strategiska målen är tagna i fullmäktige.
Skapa fokus på det viktigaste i verksamheten

lndikatorer är framtagna och beslutade av fullmäktige på
overgnpande nrva.
lndikatorer är också framtagna på förvaltnings- och enhetsnivå.
Sättet man mäter för att veta om man har lyckats.

För att nå målen måste genomförs aktiviteter.
Dessa bidrar till att vi når de strategiska målen.
Varje chef skapar sina aktiviteter utifrån läroplanen vilka också
stödjer de kommunala strategiska målen.
G-enom analys av aktiviteternas utfall ser vi hur vi bidragit till att
nå målen.

Kvalitetsdialog genomftirs varje år i februari mellan ftirvaltning och niimnd
Här får nåimnden ta del av varje verksamhets utmaningar och de områden
inom verksamheten som man lyckats bra med.

I''Kä
Utdragsbestyrkande
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2:e vice ordf Stefan Osterhof (S) framför önskemål om att politiker framöver
ska ges möjlighet att i vissa delar ta del av sk "politikeryy" i Stratsys.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden antar ftireslagna process gällande
målarbetet.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M),2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamot Tony Holgersson (SD.

Beslut

Utbi I dningsnämnden antar ftireslagna pro ces s gällande målarbetet.

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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se3 Dnr 2020-000314 619

lnformation om KFs uppdrag gällande resursfördelning
inom Kulturskolan.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad delger inledningsvis i sin rapport
nämndsledamöterna information kring bakgrunden i ärendet;

"I kommunfullmäktige 2019 fick utbildningsftrvaltningen i uppdrag att
innan 3016 2020 presentera ett ftirslag till att inftira ett
resursftirdelningssystem dåir även andra aktörer iin den kommunala
organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika
grenar. Under våLren 2020 har chefen ftir Kulturskolan undersökt
möjligheterna genom att kontakta flera kommuner som hanterat denna fräga.
Tillsammans med ftirvaltningschef har avståimningar genomftirts under våren
och uppdraget redovisas enligt nedan."

Information del gavs nämndsledamöterna kring olika alternativ gällande
resursftirdelning inom Kulturskolan; innefattande sk kulturcheck /
musikcheck alternativt stöd till ft)reningar/studieförbund. För- och nackdelar
kring detta.

Bedömning
I ftirvaltningschefens rapport görs ftilj ande bedömningar;

"Checksystem åir ingen besparing ftir kommunen utan en satsning ftir att fler
bam ska kunna delta i kulturskolan. Man kan styra ftirutsättningarna, t ex
storleken på målgruppen, antal checkar/barn - men inte utfallet. Man vet
aldrig hur många barn utnyttjar sin check varje läsår. Det går inte att göra
prognoser på samma sätt som man kan om behov av ftirskoleplatser. Det blir
inte bra att behöva avbryta systemet mitt i ett läsår om det visar sig att
budgeten inte håller.

Vid både auktorisation och upphandling måste processen vara transparent
och lika ftir alla. Även kvalitetssäkringen måste vara lika ftir alla - inklusive
den kommunala anordnaren. Organisationen som sköter den här delen ska
vara skild ifrån det kommunala utftirandet, d v s, den kommunala
kulturskolan kan inte utvärdera sina konkurrenter eller göra bedömningen
om de uppfyller uppställda kriterier. Flera kommuner som har musik- eller
kulturcheck pätalar vikten av att alla anordnares tjänster är likvärdiga och
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håller samma nivå av kvalitet. En check är en check och det ska inte spela
roll ftir kvaliteten vilken anordnare man väljer.

Det behövs mer tid ft)r en utftirlig utredning kring denna form (stad fill
/öreningar/studieförbunQ.Det är dock tydligt att en budget måste ftilja med
om denna form inftirs. Bland annat måste det finnas en utsedd funktion med
tid i kommunen som sköter kontakterna med ft)reningarna, beslutar om
ansökningarna, ftiljer upp verksamheterna. Modellen ställer stora krav på
riktlinjer ftir stödgivning och på en bred kompetens vid handläggning av
ansökningarna, när flera kulturaktörer med en kvalitativ verksamhet, som
skulle kunna platsa inom en kulturskoleverksamhet, ska jämftiras med
varandra. Formerna ftjr en kulturskoleverksamhet bör ha en långsiktig
kvalitativ form, där unga kan utvecklas inom sin konstform under flera år.
Det bör därftir skapas möjlighet att anställa pedagoger och jobba med
verksamhetsutveckling, vilket skulle kunna ftirutsätta någon sorts flerårigt
bidrag. Frågan måste då utredas närmare ur en juridisk aspekt.

Det krävs en noggrannare utredning oavsett vilket spår man eventuellt väljer
av de som presenterats ovan. Detta på grund av att de kommuner som vi
samtalat med lyfter fram vikten av hållbarhet gällande organisation och
budget. Det framgår av samtalen med kommunerna att en satsning i form av
t ex Musikcheck, Kulturcheck eller stöd till ftireningar är en medveten
satsning från kommunens sida. Det handlar inte om att effektivisera utan
resurser och medel måste ftilja med ett sådant beslut."

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll och expedieras till Kommunstyrelsen
ftir kiinnedom.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola
Kommunstyrelsen FK

l"'wP
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se4 Dnr 2020-000234 106

CURA lndividutveckling. lnformation.

Sammanfattning
Det fanns inte någon information från CURA Individutveckling att delge vid
dagens nämndssammanträde.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Silke Jacob, 1:e vice ordf UN
Stefan Österhof, 2:e vice ordf UN

Utdragsbestyrkande
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se5 Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser augusti 2020.

Sammanfaftning
Några inbjudningar till konferenser eller kurser har inte inkommit till dagens
n?imndssammanträde.

I'Yä" M
Utdragsbestyrkande
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se6 Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten augusti 2020.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade inledningsvis kort kring
öppnandet av gymnasiet och de åtgärder som i samband med det vidtagits ftir
socialt avstånd mm. Vad gäller internaten har tydliga restriktioner skickats ut
till elevema och till vårdnadshavarna.

Lisa Hjelm tilltrader tjåinsten som ny rektor fr o m 2020-09-01 pä
Vuxenutbildningen efter Katarina Dennerhed.

Vidare informerade ftirvaltningschefen kring den brand som inträffade i
Påtorp i slutet av juni månad. Arbete pågår nu med att hitta lokaler ft)r
berörda elever. Lokalbehovet är fortsatt akut inom ftirskolan.

Förvaltningschef Tobias Ekblad och Fch Birgitta Ratcovitch har skrivit ett
gemensamt uppdrag attframta arbetsprocess kring hur arbete med barn som
har hög frånvaro. Samtliga skolor, som har frånvaro över S}%o,har
utvärderats.

Nåimndsledamot Tony Holgersson (SD), lyfte i relation till iimnet, fråga
kring hemmasittare.

Förvaltningschefen uppger att dessa elever hanteras av RoS-Team och BUP.
Dåligt psykiskt mående dominerar bland flertalet av dessa barn.

Nåimndsledamot Lars-Olof Wretling (L) lyfte fråga kring distansutbildning i
individuella fall.

Förvaltningschefen uppger att enligt nu gällande förordning har beslut tagits
om öppen gymnasieskola och distansutbildning i individuella fall ges inte.

Diskussion fiirdes kring de nya direktiven med anledning av Covid -19; i
relation till fiirändrad tjänstgöring bland personalen;
Om hemarbete rir möjligt på din arbetsplats - varva hemarbetet med arbete
på din ordinarie arbetsplats 50/50 - hur detta organiseras beslutar din chef i
samråd med dig

Direktiv har meddelats 2020-08 -17 via mail till kommunalt anställd personal
av kommundirektören.

tryr# utd ragsbestyfkande
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Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), niimndsledamöterna Jesper Grönlund (SD),
Christer Stenström (M), Tony Holgersson (SD) och Lars-Olof Wretling (L).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

l-*W:l M I
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se7 Dnr 2020-000027 002

Delegationer augusti 2020.

Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna dele gationsbeslut 2020 -0 4 - | 5 ---2020 -07 -03,
samt delegationslista över tagna beslut i Verksamhetsområde GyV/Vux
2020 -03 - 12---2020 -0 6- 1 1, har del givits utbi ldningsniimndens ledamöter
digitalt.

Delegationer gällande delegering av arbetsmiljöansvar samt inrättande av
tjrinst som systemftirvaltare kommenterades.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.
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se8 Dnr 2020-000037 000

Delgivningar augusti 2020.

Sammanfattning
2019.49-047

Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ft)r barn som vistas i landet utan
tillstand for2020.

2019.tt4-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir fortbildning ftir lärare när det
gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska ftir
invandrare ftir år 2019.

2019.rt5-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir fortbildning ftir special-
pedagogik fttr 2019.

2019.189-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag till skolhuvudmåin som inrättar
karriärsteg ftir lärare for 201912020.

2019.t95-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir personalftirstärkning i
skolbibliotek ftir 2019.

2019.502-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir höjda löner till lärare och vissa
andra personalkategorier for 2019 12020.

20t9.505-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag fiir bättre språkutveckling i
ft)rskolan för 2019.

T""Yö
Utdragsbestyrkande
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2020.76-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir omsorg under tid då ftirskola
eller fritidshem inte erbjuds for 2020.

2020.200-6t2
Protokollsutdrae från Kommunstvrelsen 2020-06-02 (KS S208:2020):
Underlag ftir ansökan om yrkeshögskoleutbildning inom Flygteknik.

2020.2t2-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir anställning av lärarassistenter
for 2020.

2020.308-047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag ftir mindre barngrupper i förskolan
for 202012021.

Antalet beslut gällande statsbidrag kommenterades.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

,9d
Utdragsbestyrkande
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see Dnr 2020-000025 600

övrigt - Utbildningsnämnden augusti 2020.

Sammanfattning
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) lyfte fråga kring möjlighet ftir ej
närvarande ersättare att delta/lyssna digitalt på Utbildningsnåimndens
sammanträden; med anledning av restriktioner till ftiljd av Corona.

Förvaltningschef Tobias Ekblad har kontaktat IT-chef Tobias Ekberg i
frågan men ännu ej ffitt svar.

Vidare informerade 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) från möte med
Revisionen. Revisor Kjell GG Johansson eftersöker uppftiljning av rektors
pedagogiska ledarskap.

Ordftjranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring framtida studiebesök på
nya Parkdalaskolan. Då ett besök idag kräver vissa restriktioner och
säkerhetsåtgåirder, awaktas ett besök om cirka ett år. I dagsläget är
byggnaden helt tom.

Vidare informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om det ftirslag som
ordftiranden och ftirvaltningschefen tagit fram ftir år 2021.
Niimndssammanträdena kommer under hela ar 2021 att vara fiirlagda till
Ronnebysalen pg a Covid -19.

I anslutning härtill informerade nämndsordfiiranden om att tidigare
inplanerat nämndssammanträde torsdagen den 10 december flyttats till
måndagen den 14 december. Justering av nämndsprotokollet kommer att ske
torsdagen den 17 december.

För kännedom meddelas att även ordftirandeberedningen den 26 oktober har
ändrats till den 23 oktober 2020.
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Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
ntimndsledamot Rune Kronkvist (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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