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Sammanträdesdatum

2021-03-18
Utbildningsnämnden
Plats och tid

Teams-möte, Stadshuset, kl. 08:30—08.40

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Stefan Österhof (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-03-18

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

RosMarie Ronnehed
Ordförande

Åsa Evaldsson (M)
Justerare

Stefan Österhof (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

2021-03-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-19

Datum då anslaget tas ned

2021-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby.

Underskrift

RosMarie Ronnehed
Nämndsekreterare UN
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Utbildningsnämnden

Närvarolista

Ledamöter

Åsa 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)
Rune Kronkvist (S)
Jonas Petersson (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Sager (M)
Martin Moberg (S)
Robin Bowin (V)
Sara Jansson (SD)
Jesper Grönblad (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzson, ekonom

Övriga

Nina Mattsson, Lärarförbundet
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Boel Forslund, Skolledarna
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Utbildningsnämnden

§ 32

Dnr 2021-000118 047

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2021
med en miljard kronor för att möta den tuffa utmaning som Covid – 19
medfört. Regeringen skriver bland annat följande gällande syftet med
bidraget och bakgrunden:
Bidraget ska bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots
pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna då de betalas ut till alla
kommuner.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas
ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas
till insatser i kommunala och fristående skolor.
Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och
unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1
november 2020. För Ronnebys del innebär detta 2 926 802 kronor.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är som sagt att den ska användas
inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de
har rätt till, trots coronapandemin.
Till Ronneby kommun kommer dessa medel att betalas in på ett centralt
konto då det bedöms vara ett generellt bidrag. Därmed kan inte
utbildningsförvaltningen ta del av dessa medel utan kräver ett beslut i
kommunfullmäktige.
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Bedömning
Det framgår tydligt att dessa medel skall gå till säkerställa att de barn och
ungdomar som är folkbokförda i Ronneby kommun får den utbildning de har
rätt till. Vidare anger regeringen att pengarna skall användas till insatser i
kommunala och fristående skolor. Dock anger man inte hur kommunen och
de fristående aktörerna i detalj skall använda pengarna, men att det ska gå till
att trygga barnens rätt till utbildning står klart. Därmed är det vår bedömning
att dessa medel skall flyttas över till utbildningsnämnden för att sedan
fördelas till både kommunala och fristående huvudmän vilka har elever
mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 november
2020.
Det är för tidigt att se samtliga negativa effekterna av den pandemi som
tvingat oss att införa distansundervisning på gymnasieskolan och årskurs 7 –
9. Dock finns det redan nu vissa tydliga signaler på att det drabbar flera av
våra elever negativt.
I årskurs 3 på gymnasieskolan ser vi att fler elever än tidigare hamnat efter i
sitt gymnasiearbete, fler elever har tappat i progressionen gällande
matematik på gymnasieskolan, det är svårt att i vissa fall få ut eleverna på
praktik vilket innebär att de måste ta igen tiden efter läsåret slut, i rapporter
får vi ta del av en växande psykisk ohälsa bland unga på grund av den
rådande situationen med distansundervisning samt att den beslutade
timplanen för högstadiet kan bli svår att upprätthålla på sikt.
Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt
läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt.
Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för
utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är
exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör
statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning.
Förslag till beslut
Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade
Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S)
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Utbildningsnämnden

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att
sista stycket under ”Bedömning” närsluts föreslagen beslutsformulering.

Utbildningsnämnden bifaller ordförandens yrkande och tillägg enligt
följande;
Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt
läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt.
Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för
utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är
exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör
statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade
Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
Ärendet är omedelbart justerat.
________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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Lena Rose-Marie Ronnehed

STEFAN ÖSTERHOF

18-03-2021 16:36
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Nämndssekreterare
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ÅSA EVALDSSON
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