
ffi Rrmneby snumnurnÄDEsPRoroKoLL
Sammanträdesdatum

2020-05-14

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-1 1.30

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckning

Stefan Österhof (S)

Nämndsekretariatet, Kommu nledn ingsförvaltn ingen 2020-05-1 4

Sida

1(22)

Paragrafer SS 52-56

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Övriga närvarande

usterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

e neh
Ordförande

Justerare

Stefan rh

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

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

2020-05-14

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-15

Datum då anslaget tas ned 2020-06-08

Förvaringsplats för protokoltet Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

(M)Eva

Underskrift

sign

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande



ffi Ronneby snu runrurnÄD E s P Roro Ko L L
2020-05-14

Sida

2(22)

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga näruarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
MikaelCarlån (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Lars Sager (M)
Martin Engelsjö (M)
Jonathan Glader (C)
Catharina Christensson (S)
Casper Andersson (SD)

Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Bo Skandevall, projektledare
Magnus Magnusson, rektor Flygteknik

Nina Mattsson, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden

Arendelista

S 52 Dnr2020-000187 101
Begäran om remissyttrande avseende förslag tillÄndring av riktlinjer
när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner till de kommunala
bolagen. Förslag. (Omedelbar justering.) .......4

S 53 Dnr 2020-000204 047
Remiss avseende förslag tillföreskrifter om statsbidrag till huvudmän
som inrättar karriärsteg for lärare (förordning 2019:1288). Förslag.
(Omedelbar justering.) ....................6

S 54 Dnr 2019-000620 678
Kompletterande uppgifter till återremiss från KSau gällande kalkyl för
att ställa om Kuggebodaskolan tillträningsskola och använda tidigare
lokalertillförskola. Förslag.(Omedelbar justering.). ....... I

S 55 Dnr2019-000324 001
Beslut om förlängning av inköps- och anställningsstopp. lnformation.
(Omedelbar justering.) 17

S 56 Dnr2020-000200612
Underlag för eventuell ansökan om yrkeshögskoleutbildning inom
Flygteknik. Förslag.(Omedelbarjustering.). 19
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Utbildningsnämnden

s52 Dnr2020-000187 101

Begäran om remissyttrande avseende förslag till
Andring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda
erbjuds förmåner till de kommunala bolagen. Förslag.
(Omedelbar justering.)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde under $ I l1l1999 Riktlinjer när
ftirtroendevalda och anställda erbjuds ftirmåner, att gälla fr o m 1999-08-26

En anställd eller ftlrtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin
ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare - medborgarna- att
bekåimpa korrupt beteende var det åin må ftjrekomma. På så sätt ftirsvarar vi
och stärker rättssamhället.
Lagen är dock inte alltid så tydlig med vad som är att anse "komrpt
beteende" och var gråinsen ft)r muta går.

Ändring av lagen som trädde i kraft I juli2012, ftiranledde att dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR) och Finansdepartementet uppdaterade sin vägledning
gällande tagande och givande av muta ftir bl a kommuner.
En kod ftir näringslivet och därmed också ftir de kommunala bolagen
ftirvaltas av Institutet Mot Mutor, där SKR är en av huvudmännen.
Upphandlingsmyndigheten har också, under 2017, tagit fram en vägledning
med syfte att ge en inblick i hur konuption i offentlig upphandling kan yttra
sig och till att ge kunskap ftir hur korruption i offentlig upphandling kan
ftirebyggas. Vägledningen har tagits fram med stöd av Institutet Mot Mutor.

Med anledning av dessa tindringar har riktlinjerna nåir ftirtroendevalda och
anställda erbjuds ftirmåner reviderats.
Detta ftirslag till riktlinjer avser att gälla alla medarbetare och
ftirtroendevalda inom Ronneby kommunkoncern.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ftlrslag till ändringar av riktlinjer
när förtroendevalda och anställda erbjuds ftirmåner till de kommunala
bolagen och nämnder ftir yttrande.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen ställer sig positiva till ändringen av riktlinjema.

"ffil,g8 
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsnåimnden besluta att ställa sig
positiva till ändringen av riktlinjema.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Utbildningsniimnden antar ftireliggande ftirslag till yttrande och ställer sig
positiva till iindringen av riktlinjema.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunledningsftirvaltningen
Theo Zichbauer, upphandlare
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Utbildningsnämnden

s53 Dnr 2020-000204 047

Remiss avseende förslag till föreskrifter om statsbidrag
till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
(förordning 201 9:1 288). Förslag.
(Omedelbar justering.)

Sammanfattning
Skolverket översåinder härmed ftirslag till ftireskrift i Skolverkets
ftlrfattningssamling (SKOLFS). Denna ftireskrift avser reglering gällande
vilka uppgifter som ska samlas in vid rekvisitioner enligt ftireskriften.
Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över ftirslagen.
Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 15 maj 2020

Den nya ft)rordningen som ftireskrifterna gäller trädde i kraft den 1 februari
2020 och ersätter till viss del ftiljande ftirordningar.

. Förordningen(2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg ftir lärare
. Förordningen(2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmåin som inrättar
kaniåirsteg ftjr liirare i ftirskoleklasser och grundskolor i
utanftirskapsområden
. Förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmiin ftir insatser
inom ramen ftir samverkan ftir bästa skola och ftir att ståirka utbildningens
kvalitet fiir nyanlända

I det nya bidraget ingar, utöver innehåll som tidigare fanns i de upphävda
statsbidragsftirordningarna ovan, även en socioekonomiskt viktad del som
riktas till skolor med särskilt svåra ftirutsättningar.

Begreppen "uppgifter som hör till undervisningen" och "huvudsakligen"
definieras i dag i 10 $ i Skolverkets ftireskrifter (SKOLFS 2013:147) där det
framgår att med huvudsakligen avses minst 50 procent av låirarens arbetstid
och att med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren ensam
eller med kollegor planerar och ftiljer upp undervisningen, bedömer,
betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och återkopplar
elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare. Skolverket ftireslår att
motsvarande definitioner framgår av de nya ftireskrifterna.

l,',V€'' l&Y
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Utbildningsnämnden

Bedömning
De nya fiireskrifterna åindrar inte tidigare hantering.
Den del som idag tar mycket tid och känns omständlig är rekvireringen i
nuvarande systemet. Då man inte i Skolverkets digitala system kan se

underlaget man låimnade in senast, måste man ftirlita sig på att den person
som senast skickade in rekvisitionen kom ihåg att spara en fil innan inskick.
Vid personalbyen måste huvudman även såikerställa att denna fil ltimnas
över, annars har man inte samlat någonstans hur den senaste rekvisitionen
såg ut. Skolverket fastställer med denna ftireskrift att huvudman endast får
anvåinda deras digitala system ftir rekvisitionen om man inte har ett särskilt
beslut från Skolverket.

3 $ Rekvisition far endast lämnas via det digitala system ftir ansökningar och
rekvisitioner som tillhandahålls av Skolverket. Om siirskilda skäl ftireligger
vid ett rekvisitionstillftille kan Skolverket besluta om att en huvudmanfär
rekvirera på annat sätt.

Det hade underlättat ftir huvudman om man vid rekvisitionstillftillet ffitt
tillbaka en fil innehållande de individer huvudman rekvirerade ftir vid
tillftillet närmast ftlre. Det skulle minska risken ftir att man "tappar"
ftiråindringar som hänt sen ftirra rekvisitionen och även siikerställa att
tidigare information hamnar hos den som vid tillfiillet åir utsedd att rekvirera
medlen ftir huvudmans räkning.

I anslutning härtill informerar ftirvaltningschef Tobias Ekblad om den av
riksdagen beslutade nya utformningen av statsbidraget. Föriindringarna
kommer attträdaikraft fr o m HT 2021, där statsbidraget delas upp i två
olika potter.

Den ftirsta potten omfattar 3l tjänster i Ronneby kommun, där tilldelningen
ska uppgå till minst 5 000kr/mån. Den andra potten avser 23 tjrinster till
särskilt utsedda skolor, och diir utdelningen ska uppgå till l0 000kr/mån. I
Ronneby kommun har ätta skolor utsetts att omfattas av Pott nr 2.

Tilldelat statsbidrag är ej bestående utan varierar fran år till år. Dialog
kommer att ske med SKR.

Förslag till beslut
Utbildningsfiirvaltningen i Ronneby ser inte att dessa fiireskrifter medftir
några betydande skillnader i hur hantering av rekvisitioner kommer att ske
Det hade underlättat ftir huvudman om man vid rekvisitionstillftillet ffitt en
fil på de individer huvudman rekvirerat ftir vid tillftillet nåirmast ftire.

l^*"w^ w
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ftlreslås överlämna yttrandet över ftireskrifter om
statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för låirare till Skolverket.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),
niimndsledamöterna Tony Holgersson (SD) samt tj åinstgörande ersättarna
Lars Sager (M), Catharina Christensson (S) och Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsfiirvaltningen i Ronneby ser inte att dessa ftireskrifter medftjr
några betydande skillnader i hur hantering av rekvisitioner kommer att ske.
Det hade underlättat ftir huvudman om man vid rekvisitionstillfiillet fått en
fil på de individer huvudman rekvirerat ftir vid tillftillet n?irmast fiire.

Utbildningsnåimnden överliimnar yttrandet över ftireskrifter om statsbidrag
till huvudmän som inrättar karriiirsteg fiir låirare till Skolverket.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunledningsftirvaltningen
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Utbildningsnämnden

s54 Dnr 2020-000204 047

Kompletterande uppgifter till återremiss från KSau
gällande kalkyl för att ställa om Kuggebodaskolan till
träningsskola och använda tidigare lokaler till förskola.
Förslag. (Omedelbar justering.)

Sammanfattning
Av utredare Ulf Borgströms tjåinsteskrivelse framgar ftiljande;

"Kommunstyrel sen arbetsutskott återremitterar åirendet till
utbildningsnämnden med ftiljande motivering:
- En översyn av fler alternativ bör genomftiras och beskrivas. Likaså en
tydligare beskrivning av vilka kostnader som finns idag och vilka utökade
kostnader det blir tiil frljd av alternativen.

Grundft)rslaget är :

Utbildningsnåimnden ger uppdrag till utbildningsftirvaltningen vid möte
2019-12-12, i ärende att utreda kostnadsmässiga samt organisatoriska
möjligheter att flytta triiningsskola till Kuggebodaskolan och använda
tidigare träningsskole-lokaler på Friskytteväven 6 till ftirskola.

Verksamheten har bedömt dagens fysiska situation och troliga
elevutveckling, samt möjligheten att utöka och flytta triiningsskolan till
Kuggebodaskolan eller placeras i Evakueringslokal på Folkparksvägen 14.

Nuvarande lokal ftir triiningsskola kommer att bli ledig vid avflyttning, ftir
att kunna användas som ftirskola, denna lokal på Friskyttevägen 6 har
tidigare utgjort ftirskola och är lämplig ftir åindamålet. På grund av
utvecklingen av antalet barn i träningsskolan åir lokalen ftir liten och behov
av nya lokaler ftireligger.

Bedömning
Träningsskolan startades upp 2016 med 2 elever i Kortis lokaler , vid
höstterminen tillkom ytterligare 2 elever och i början av 2018 var man 6

elever. Vid denna tidpunkt började trångboddheten och beslut togs att flytta
verksamheten till " Igelkotten" Friskyftevägen.
Ett tydligt ökat tryck ftir denna typ av verksamhet märktes av då Ronneby
fick ett större antal nya invånare efter 2015.

l-WI,%
Utdragsbestyrkande
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Antalet elever har utökats efter hand och var vid höstterminen-19 uppe i 12
elever och 15 personal, ökningen åir satt enligt prognos de närmsta ärentill2
elever/ år. Detta får olika negativa effekter bla att lokalen iir ytmässigt ftir
liten och inte anpassad utifran de behov dessa funktionshindrade har och
dess hjälpmedel samt att utvecklingsmöjlighet inte finns i huset och då
begränsad tomtyta inte medger motoriskt varierande utemiljö.
Den lokal som undervisningen tillftilligt eir ftirlagd i pga. en evakuering, är
provisorisk och begränsande, utemiljön är obefintlig och stödjer inte
läroplanen fiir motorisk utveckling. Innemiljön behöver 2 stora skötrum ,
större klassrum och anpassad matsal ftir alla, och ventilationen ftirstärkas.
Ytterligare en faktor som inte talar till lokalens ftirdel åir dess takåöjd. I
boverkets byggregler anges att skollokaler ska ha en höjd av minst 2,7 m,
denna lokal har takhöjd pä2,4 m. Detta sammantaget medftir att
verksamheten inte kan vara kvar på Folkparksvägen 14 mer åin tillftilligt.
Ronnebyhus har tillfrågats om alternativa lokaler för en permanent
triiningsskola,utifrån det ökande behovet.
Förutsättningen att hitta befintliga lediga lokaler med passande omgivning
och storlek är mycket begränsad om än möjlig i nuläget.
Kuggebodaskolan bedöms ha de grundläggande fysiska kvalitder en
triiningsskola kräver, vi ser även att behovet inte kommer att minska och att
lokalerna ger möjlighet att i en framtid erduda träningsskola på
gymnasienivå.
En anpassning av denna lokalisering ft)r att erbjuda bästa möjliga skola åir

kalkylerad och visas i bilaga 1.

I bilaga 2 finns en kostnadsjåimfiirelse/ kostnadsskillnad mot nuvarande lokal
på Friskyttevägen , ftirslag Kuggebodaskolan och evakueringslokal på
Folkparksvägen.
Befintlig lokal på Friskyttevägen renoveras i dagsläget av Ronnebyhus och
anpassas till verksamhet fiir ftirskola , då vi befinner oss i brist av
ftirskoleplatser."

Utdragsbestyrkande
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40 000

500 000
540000 kr

500 000
250 000

2 900 000
100 000
120 000

3 870 000 kr

100 000 kr

80 000 kr

180 000 kr kr

700 000 Huvud-byggnad

Nyttjande av

50 000 gymnastik.

1 808 000
120 000

2678000 krlår

4 590 000 kr
2 678 000 krlår

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Kuggebodaskolan ställs om till
träningsskola
Vån 1 Huvudbyggnad ca 400 kvm.

Skolans Utemiljö
Förråd ute
Ändra och bygga utemiljö
Delsumma

Ombyggnad inom skolan

Skötrum / HWC

Bygga rum irummen
lnre renovering
Utrymning och tillgänglighet
Tillgänglighet ytterdörrar
Delsumma

Skolans investering

lnvestering lnventarier skolans del

I nvestering data/lt etc.

Delsumma

Skolans drift

Hyra skolan /år

övrigt
Buss

Lokalvård
Summa

Summa investering UN (alt. TFK)

Summa driftskostnad UN

le$
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Drift / kök

sAM MANTRÄo espRoToKoLL
2020-45-14

't2\2:2)

8O 000 kr
Transport
mät

90 000 Uppdatering köl

Utbyte
Oljepanna sorn

servar skola och
2 300 000 Gymnastikhall

lnvesteringsmedel
Matsaloch kök

Ny värmeanläggning

I Ronnebys mifiöplan finns en beskriven aweckling av o-ljeeldning . Ny
värmeanläggning är baserad på en liknade anläggning och investering i

Baekaryd.

I@
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Bilaga I

150 000

150 000

320 000 kr

15 000 kr

335 000 kr kr

980kr kvm 7

80 000

1 6s0 000

60 000

1 790 000

485 000

1 790 000

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Fastighet : Friskyttevägen 5
Omställning av lokal till förskola. Var träningsskola.

lnvestering utemiljö.
Ändra och bygga utemiljö
Delsumma

lnvestering inom lokalen.
lnre renovering, inget behov

lnvestering lnventarier
lnvestering lnventarier förskolans del

lnvestering data etc.

Delsumma

Driftkostnader
Hyra byggnad /år, kvarstår enligt tidigare.240 000 sek

Matkostnad ökning

Personal kostnad

Lokalvård

Delsumma

Summa invenstering

Summa driftskostnad

krlår
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Bilaga2

Evakueringslokal

Folkparksvägen

t4
1200 kvm, vi I I korat att
hyra hela fastigheten , 5

årigt avtal.UN avser 500

kvm anpassad yta inne

2522823kr och ute ..

1 325 000 kr

120 m0 kr

1961 82lkr

90000 kr Biltransport mat

4057 823 kr

4000m0kr Stud.bost. AB

Utbildningsnämnden

Jämförelse av driftkostnader vid flytt av träningsskola

'lggelkotten"
Friskyttevägen 6 Kuggeboda

Hyra /är

övri4
Buss

Lokalvård

Summa Krlår

Drift / kök

Summa driftskostnad UN/år

lnvestering
lnvestering

z4OAC0tu 224kvn 700 000 kr 400 kvm.

Nyttjande av

50000 kr gymnastik.

1 808 000 kr

120000 kr

2 5't80m kr

Bi ltransport
800m kr mat

27580m kr

4590000kr UN

2 390000 kr TKF

1 325 000 kr

50 000 kr

16250mkr

0kr

16250mkr

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med
kostnadsjämftirelse och utredning av lokaler samt beskrivning av
verksamhet. Att utbildningsnåimnden ftjreslår kommunstyrelsen att antaga
ftirslag att ställa om Kuggebodaskolan till Träningsskola ftir en långsiktig
lösning av verksamhet samt ge ekonomiska ramar ftir omdisponering ,samt
investering och ökad driftkostnad ftir Träningsskola och Förskola, enligt
underlag bilaga 1.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1 :e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och
tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Anna-Karin Wallgren (S).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifalt till beslutsft)rslaget och att det
expedieras till KS au:s sammanträde den 25 maj 2020.
Vidare yrkar Åsa Evaldsson (M) att 963 849kr äskas hos KS au avseende
kostnad ftir 6 månaders hyra (ftir tillfiilliga lokaler Tråiningsskolan) som ej
kunnat ft)rutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på
vattenläcka i Tråiningsskolans lokaler.

2:e vice ordf Stefan Österhof 15) bifaller ordftirandens yrkande.

l:e vice ordf Silke Jacob (C) bifaller ordftirandens yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med kostnads-
jåimftrelse och utredning av lokaler samt beskrivning av verksamhet. Att
utbildningsnämnden ftireslar kommunstyrelsen att antaga ftirslag att ställa
om Kuggebodaskolan till Trtiningsskola ftir en långsiktig lösning av
verksamhet samt ge ekonomiska ramar ftir omdisponering ,samt investering
och ökad driftkostnad ftir Träningsskola och Förskola, enligt underlag
bilaga 1.

Utbildningsnämnden inger äskande till KS au 963 849kr avseende kostnad
ftjr 6 månaders hyra (ftir tillftilliga lokaler Träningsskolan) som ej kunnat
ftlrutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på vattenläcka i
Träningsskolans lokaler.

.lVendet är omedelbart justerat.

l"=Ki lo8
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsftirvaltningen
Tobias Ekblad, ftirvaltningschef
Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

|"ffälW
utdragsbestyrkande



ffi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida

17(22)

KOMMUN

Utbildningsnämnden

s55 Dnr 201 9-000324 001

Protokollsutdrag från KS 2020-04-23 5133 p.3 gällande
förlängning av inköpsstopp, Ronneby kommun.
I nformation. lOmedelbar justering.)

Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) refererade till tidigare beslut gällande
inköps- och anställningsstopp i Ronneby kommun. (Hänv tIN $$ 82:2019,
136:2019).

Ärendet avser den del som berör inköpsstopp och beslutas av nåimnd.
Anställningsstopp har sedan tidigare beslutats av kommunfullmtiktige
(Hänv KS $235:2019).

Utbildningsnämndens ledamöter informerades om ftirlängt inköps- och
anställningsstopp beslutat av kommunstyrelsen 2020-04-23. (Håinvisning till
KS $ $235 :2019, 133 :2020.)

Av kommunfullmäkti ges protokoll framgår ftilj ande ;

Kommunfullmiiktige inför inköps- och anställningsstopp fram till och med
30 september i enlighet med nedan:

1 . Anställningsstopp inom samtliga ftirvaltningar.

Undantag fran anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med
behörighet och legitimation, ftirskollåirare och barnskötare), vård- och
omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbitraden, personlig
assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar,
kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av
ftirvaltningschef, så också vikariebehov.

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall.

- Påbörjade rekryeringar berörs inte av anställningsstoppet.

- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av
kommundirektören.

2. Inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvåindiga ftir
att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet
bör vara varor och tjänster som åir direkt kopplade till brukare, elever
m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.

sign
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- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.

- Tjiinsteresor prövas av ftirvaltningschef.

- Undantaget är också inköp dåir verksamheten till stor del bedrivs
genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och
planverksamheten.

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i
närtid.

- Beställningar som är gjorda berörs inte.

3. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av
kommunstyrelsen arbetsutskott.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

En enig utbildningsnämnd beslutade helt i enlighet med
Kommunfullmåiktiges uppmaning gällande ftirlåingning av tidigare meddelat
inköpsstopp (undantaget anstdllningsstopp ddr beslutet tagits i Kn.
Kommunfullmliktige inför inköps- och anställningsstopp fram till och med
30 september enligt vad som ovan relaterats.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Samtliga utbildningschefer och
verksamheter FK
Ekonomienheten

led
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s56 Dnr 2020-000200 612

Underlag för eventuell ansökan om yrkeshögskole-
utbildning inom Flygteknik. Förslag.
(Omedelbar justering.)

Sammanfattning
Utredare Bo Skandevall redogjorde inledningsvis för
yrkeshögskolemyndighetens krav ftir att bedriva utbildning lokalt samt
redogjorde ftir kommunens ftirutsättningar att uppfylla viktiga krav.
Preliminär antagningsstatistik 2017---2020 ftir Flygteknik i Ronneby delgavs
Utbildningsnämndens ledamöter. Merparten av eleverna bor i annan
kommun.Vid ett bifall till ansökan och godkännande, iir tillståndet
tidsbegråinsat och omprövning sker då vart tredje år.

Av utredningsmaterialet framgår ftiljande;
"I januari 2020 frck utredaren, Bo Skandevall, av ftirvaltningschef ftir
utbildningsfiirvaltningen och ordftirande i utbildningsnämnden, uppdraget att
utreda möjligheterna att ansöka om en flygteknisk yrkeshögskoleutbildning i
Ronneby. Utredaren redogör och i viss mån värderar de ftirutsättningar som
finns ftir att till Myndigheten ftir Yrkeshögskoleutbildning fa ansöka om
statsbidrag eller särskilda medel ftir utbildning av flyg- och
helikoptertekniker i Ronneby kommun. Utredaren har vid ett flertal tillftillen
haft avstämningar med förvaltningschef, rektor fiir gymnasieprogrammet
Flygteknik och utbildningsnämndens ordftlrande. Kommundirektör har
också löpande varit informerad om utredningen och även deltagit vid ett
möte. Flera aktörer har kontaktat ordftirande ftir utbildningsnämnden och
utbildningsftirvaltningen ftir diskussion om behovet av att utbilda fler inom
flygteknik på yrkeshögskolenivå. Träffar med dessa har genomftirts ftir
diskussion.

Bedömning
I sin rapport konstaterar utredaren att det finns framftirallt fyra goda skäl till
varftir en ansökan bör göras:

1. Flygteknikutbildningen kan växa ett steg till.
Sökbilden till det flygtekniska gymnasieprogrammet är mycket god.
Antalet ftirstahandssökande är på en hög nivå och infiir läsåret
202012021åir glädjande nog är andelen kvinnliga sökande bättre åin

tidigare. Det finns goda möjligheter att få arbete efter examen samt att
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programmet via den nya EASA - certifieringen ffir en europeisk godkrind
standard och därmed goda ftirutsättningar.

2. Viktigt bidrag till kvalificerad arbetskraft i regionen.
Försvarets Fl7 ser tydliga behov av att komplettera sina verkstäder med
civilt utbildad personal. Väljer sedan eleven en yrkeshögskoleutbildning
med möjlighet till arbete inom ftirsvaretär detta bästa möjliga incitament
ftjr ftirsvaret och skolans roll i regionen. De elever, med
gymnasieutbildning eller yrkeshögskola, som av olika skäl väljer att
stanna i regionen av sociala eller av andra skäl blir med sin utbildning
och tråining intressant ftir tekniska verkstäder/industri, underleverantörer
till flyg eller robottillverkning. Kommunen och närliggande områden
ftirviintas få kvalificerad arbetskraft som bosätter sig i närheten av
arbetsplatsen.

3. Ett stärkt Ronneby och sydostregion.
En ståirkt utbildning med en yrkeshögskola innebär ökad och
regelbunden samverkan mellan flera parter. Inom denna ansökan knyts
BTH, SAAB GROUP, Försvaret och ytterligare medverkande från
niiringslivet ihop till en ansvarstagande ledningsgrupp. Incitament till ett
åin mer känt Ronneby och dess näringsliv, turism och industrier kommer
få en ytterligare kanal via de externa elever och intressenter som deltar i
denna framtidsinriktade utbildning.
Det finns omfattande kunsknp och forslcning om vad utökad tillgång till
hagre utbildning och hagskoleutbildade kan innebärafor ett samhtilles
utveckling - nationellt och regionalt. Ett lands framgång, vdlstånd och
tillvrixt kopplas idag starh samman med befollmingens utbildningsnivå.
(Källa Effekter av högre utbildning på regional nivå. Sid 2, Högskolan
Väst, Lektor Urban Gråsjö, 2019).

4. Inte vilken skola som helst.
Tidigare i detta underlag har nämnts om Ronneby kommuns
flygteknikutbildning i ljuset av att ha ett gott rykte om sig. Det är svårt
att bevisa detta och dålig kollegialitet att peka på skillnader mellan
flygteknikutbildningar i Sverige. Ett tecken, gott som något, är attnägra
representanter från näringslivet ger utbildningen ett erkåinnande genom
att vilja ha en ingående samverkan gällande yrkeshögskoleutbildningen.
En av intressenterna har brevledes uttryckt sin vilja till samverkan och
ambitionerna att fä en yrkeshögskoleutbildning ftirlagd till
flygteknikutbildningens lokaler på F17. Det finns ambitioner hos
nuvarande gymnasieutbildning att utbilda mot framtida utmaningar. Det
finns bland annat intresse hos niiringslivet att tillsammans med skolan
skapa en specialinriktning inom fl ygteknikutbildningen ftir obemannade
mindre helikoptrar och dess "markpilot".

Utdragsbestyrkande
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I april 2020 frck gymnasieprogrammet EASA (European Union Aviation
Safety Agency) - certifiering av Transportstyrelsen. Ett kvitto päatt
utbildningen håller en hög standard som också iir godkänd inom hela EU.

Bedömningen är att en uppstart av en yrkeshögskoleutbildning inte bör ske
innan 2022 och dåirmed bör en eventuell ansökan skickas in under 2021.
Utredaren noterar att processen med att utveckla en utbildningsplan ftir
yrkeshögskoleutbildning iir så pass omfattande, att tidtabellen ftir inlåimning
av ansökan 2020 inte är möjlig att genomftira. Ett beslut från kommunen att
ansöka om att starta en yrkeshögskola inom flygteknik från och med
sommaren 2022, samt bevilja en budget ftir ftirberedelser från och med
hösten 2020, iir därftir av yttersta vikt både ftir att ge ansökningsprocessen
den tid som krävs och fiir att visa niiringslivet sitt intresse och gensvar på
ställda önskemåI. Uppstartsbudgeten är nödvändig med tanke på
ftirberedelser, anskaffning av utbildningsmaterial, annonsering och utökning
med två lärartjiinster fiir planering och vidareutbildning."

Förslag till beslut
Att utbildningsnämnden ställer sig bakom en ansökan till Myndigheten ftir
yrkeshögskolan med start2022 och ftireslå kommunstyrelsen bevilja 379 tkr
i extra anslag ftir hösten 2020 for att då kunna genomftira ftirberedelser i
form av ny utbildningsplan.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:evice ordf
Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S) och Tony
Holgersson (SD), tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin
Engelsjö (M).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsftirslaget och att
ärendet direktj usteras.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordft)randens yrkande.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ordftirandens yrkande.

Tjåinstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin Engelsjö (M) yrkar
bifall till ordftirandens yrkande.

l"'K,ä' I sd
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan till Myndigheten ftr
yrkeshögskolan med start2022 och ftireslår kommunstyrelsen bevilja 379 tfu
i extra anslag ftir hösten 2020 for att däkunna genomftira ftirberedelser i
form av ny utbildningsplan

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Bo Skandevall, utredare
Magnus Magnusson, rektor Flygteknik

Utdragsbestyrkande


