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§ 99

Dnr 2021-000295 041

Sammanfattning
Någon ekonomisk uppföljning redovisas inte för juli månad. Fördjupad
redovisning kommer att ske under nästa nämndssammanträde.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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§ 100

Dnr 2021-000293 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.
Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och
unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1
november 2020. Det tidigare beslutet innebar att Ronneby kommun erhöll
2 926 802 kronor. Nu har regeringen beslutat att förstärka detta stöd med
ytterligare 250 000 000 kr. Av dessa får Ronneby kommun 727 923 kr.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har
rätt till, trots coronapandemin.
Bedömning
I kommunfullmäktige i maj 2021 beslutades att de 2 926 802 kronorna som
fördelats till Ronneby kommun skulle föras över till utbildningsnämnden.
När nu stödet förstärks med ytterligare 727 923 kr bör också dessa medel
föras över till utbildningsnämnden.
Bidraget kommer 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.
Förslag till beslut
Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över ytterligare 727 923 kr för den så
kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
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Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över ytterligare 727 923 kr för den så
kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
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________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

§ 101

Dnr 2021-000196 602

Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Maria Sjölund informerade inledningsvis kring
Skolverkets utbildning i nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande.
Utbildningen är kopplad till det statsbidrag som erhållits gällande riktade
insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande.
Från Skolverket deltog undervisningsråden Samanthi Al-Dhaheri och Malin
Windestål digitalt och redogjorde för riktade insatser för nyanländas lärande
som är ett treårigt samarbete mellan Skolverket och utvald huvudman, där
varje huvudman tilldelas två processledare och där ett lokalt team ska bildas.
Samarbetet påbörjas med analysfas, mynnar ut i åtgärdsplan och uppföljning.
Två delredovisningar inlämnas under perioden innan slutredovisning sker.
”Effektkedja 1-4” genomgicks och kommenterades. Vidare redogjordes för
Regeringsuppdraget med systematiska insatser, hög och likvärdig kvalité,
högre måluppfyllelse och goda kunskapsresultat.
Skolans styrning och ansvar åskådliggjordes genom en sk ”Styrkedja”, där
den dubbla styrningen genom Regering/Riksdag och Kommun framgår.
Gruppdiskussioner fördes i Utbildningsnämnden kring den dubbla
styrningen för lärare, rektorer, förvaltning och politiken.
Hemkommunens ansvar för nyanlända elever kommenterades. Alla
nyanlända elever har rätt till utbildning på samma sätt som alla övriga barn
och ungdomar som är bosatta i kommunen. Också huvudmannens ansvar för
dessa elever kommenterades. Nulägesdiskussion fördes kring synliggörandet
av nyanlända elever i det systematiska kvalitetsarbetet.
Avslutningsvis lyftes framgångsfaktorer som elevens sociala delaktighet,
samsyn i förhållningssätt, höga förväntningar och hela skolans angelägenhet
till diskussion liksom undervisningens framgångsfaktorer. Översikt över
prioriterade insatser delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamot Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Martin
Moberg (S) och Robin Bowin (V).
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Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
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________________

Exp:
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Samanthi Al-Dhaheri, Skolverket
Malin Windestål, Skolverket
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§ 102

Dnr 2021-000239 629

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund informerade kring seniorer i skolan.
Sedan tidigare finns två aktiva seniorer i skolan inom Ronneby kommun.
Arbete pågår med att framta grundutbildningsmaterial och
informationsfoldrar gällande ”Seniorer i Skolan”.
Uppstarten har påverkats av Covid-19, men planeras nu till hösten 2021.
Kommunala Pensionärsrådet och olika pensionärsorganisationer, kommer att
kontaktas inför uppstart av ”Seniorer i Skolan”.
Ökad vuxennärvaro i skolan ses som mycket viktigt och betydelsefullt.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Tony Holgrsson (SD), Kajsa Svensson (M) och Christer
Stenström (M).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Utbildningsnämnden

§ 103

Dnr 2021-000238 612

Sammanfattning
Vid gymnasiesärskolan Sjöarp finns för närvarande 13 enkelrum.
Hyreskostnaden för dessa är 2 300/vecka. Internatet är bemannat med två
personer nattetid. Senaste uppräkning av hyreskostnad gjordes före 2013.
Vid Blekinge Naturbruksgymnasium finns för närvarande 16 enkelrum och
50 platser för del i dubbelrum. Hyreskostnaden för enkelrum är 1 800/månad
och del i dubbelrum 1 300/månad. Rummen kan betraktas som en enklare
typ av boende då toalett och dusch finns i gemensamma utrymmen. Senaste
uppräkning av hyreskostnad gjordes före 2015.
Vid internatet Flygteknisk utbildning finns för närvarande 48 platser i
omöblerade rum samt 6 platser i möblerade rum. Hyreskostnaden för
omöblerat rum är för närvarande 3 200/månad samt för möblerat
3 700/månad. Senaste höjningen gjordes 2020. Uppräkning av hyra görs var
annat år med Svenskt fastighetsindex som bas.
Vid gymnasiesärskolan Sjöarp och Blekinge Naturbruksgymnasium betalas
kostnad för frukost och kvällsmat separat medan dessa ingår i kostnaden
avseende flygteknisk utbildning.

Bedömning
Då justering av hyreskostnad inte gjorts på flera år vid gymnasiesärskolan
Sjöarp och Blekinge Naturbruksgymnasium föreslås en uppräkning för dessa
enligt nedan. Hyreskostnaden för flygteknisk utbildning föreslås oförändrat
under 2021 då man här följer rutinen med uppräkning vart annat år.
Gymnasiesärskolan Sjöarp
Höjning med 30%. Från 2 300/vecka till 2 990/vecka.
Blekinge Naturbruksgymnasium
Höjning med 20%
Enkelrum från 1 800/månad till 2 160/månad.
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Utbildningsnämnden

Del i dubbelrum från 1 300/månad till 1 560/månad.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige bifalla föreliggande förslag till höjning av internathyra.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamot Tony Holgersson (SD).
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Förslaget är beräknat på 36 veckor vad gäller gymnasiesärskolan Sjöarp
samt 9 månader avseende Blekinge Naturbruksgymnasium och innebär en
årlig total intäktsökning med 492 000 SEK/år.
Fortsättningsvis föreslås uppräkning enligt index för samtliga internat.
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Beslut

________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan
Ekonomienheten FK
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§ 104

Dnr 2021-000234 009

Sammanfattning
Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
fördelas medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på
landsbygderna. Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan
få stöd till kommersiell service om kommunen har planerat sin service så att
behovet av stöd kan bedömas: ”Den kommun som sökande verkar i, ska ha
aktuell serviceplan eller översiktsplan som omfattar även serviceplanering.
Stöd får endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett
sådant sätt att behovet kan bedömas”.
Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgången till kommersiell service i
Ronneby kommun, samt att ange målen för servicearbetet i kommunen.
Detta är viktigt för att kunna planera och prioritera aktivitetsinsatser på
kommunal och lokal nivå. Förslaget skickas härmed ut på remiss inom
kommunkoncernen. De synpunkter som kommer in kommer att beaktas före
dess att planen förs fram för antagande. Syftet med internremissen är att ge
alla kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på de
utvecklingsområden och ställningstaganden som föreslås.

Bedömning
Det framgår av förslaget till kommunal serviceplan att utbildningsnämndens
ansvarsområde inte är ett av de områden som berörs direkt i planen.
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att inte ha
något att erinra mot föreslagen kommunal serviceplan.
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Beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att inte ha
något att erinra mot föreslagen kommunal serviceplan.
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________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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Utbildningsnämnden

§ 105

Dnr 2021-000281 612

Sammanfattning
Utbildningsnämnden begärde i samband med information om
internkontrollplanen i maj in en redovisning av andel behöriga elever till
gymnasiet.
I den sammanställning som gjorts har vi tittat på andel behöriga elever till
gymnasiet under de senaste tre åren. I underlaget finns även med en
jämförelse mellan våra två högstadieskolor samt mellan flickor och pojkar.
Vi ser en generell nedåtgång när det gäller behörighet för våra elever, där
Kallingeskolan 7-9 har ett lägre resultat än Snäckebacksskolan.
Det som också sticker ut är den nedåtgående trend i behörighet på
Kallingeskolan som gäller flickors resultat.
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Utifrån resultaten vi tagit del av den första analys som rektor på
Kallingeskolan 7-9 har genomfört.
Flera av de elever som vårterminen 2021 gick ut årskurs 9 på Kallingeskolan
7-9 utan behörighet till gymnasiet har haft en problematisk skolgång under
sin högstadietid. Bland annat har flera elever har haft en hög skolfrånvaro.
Insatser har efterfrågats gällande frånvaron då de resurser som skolan har
inte räcker till. Man har efterfrågat ett större samarbete mellan
socialförvaltning och utbildningsförvaltning. En stor utredning gällande detta
har genomförts men har inte blivit verklighet då det saknats pengar.
Under vårterminen 2018, när aktuell årskurs gick i årskurs 6, tillkom flera
nyanlända elever som påbörjade sin skolgång i svensk skola. Tre år i
grundskolan är ofta för kort tid för dessa elever att nå behörighet till
gymnasiet. De elever som man skjutsat till de norra skolorna i kommunen
väljer ofta att följa med sina klasskamrater till Kallingeskolan 7-9, vilket gör
att man har flera elever som nu inte längre räknas som nyanländ men som
bara gått i svensk skola 5 – 6 år. Som exempel hade Kallingeskolan 388
elever vårterminen 2021. Av dessa var 98 elever födda utomlands. 77
invandrade de senaste 6 åren och av de eleverna är 32 invandrade de senaste
fyra åren.
Under högstadiet har flera elever som placerats på HVB och familjehem
tillkommit, varje elev har sin bakgrund och anledning till placering där
skolgången på olika sätt påverkas.
Engelska är det ämne som är hindret för flest elever att nå
gymnasiebehörighet. Riktade insatser har genomförts för eleverna, utifrån
svårigheter att nå kunskapskraven främst i kärnämnena matematik, svenska
och engelska. 13 av eleverna saknar betyg i ett kärnämne och har ansökt om
IMV-plats till gymnasiet.
Kallingeskolan 7-9 har behöriga specialpedagoger (1,9 tjänst) men har inga
speciallärare då det inte har funnits utrymme i budget för detta. Under
vårterminen 2021 gjordes en elevstödjartjänst om till speciallärartjänst vilket
har inneburit en utökad förstärkning i att möta elevernas behov av stöttning.
Denna omfördelning kvarstår också läsåret 2021/2022.
Till viss del kan vi se att distansundervisningen har påverkat elevernas
måluppfyllelse. Flera elever som erbjudits närundervisning har inte tagit den
möjligheten. Det har varit svårt för befintlig personal att kunna möta
elevernas behov av stöttning på plats, vi har haft många elever som arbetat i
skolan när respektive årskurs haft distansundervisning. Beslutet om att
årskurs 9 skulle ha närundervisning varje vecka, från sportlovet och framåt,
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Utbildningsnämnden

har gjort att fler elever kunnat nå slutbetyg samt kunnat utveckla sina
kunskaper framåt.

I slutet av september månad 2021 kommer jämföra siffror att vara
tillgängliga. De grafer som nu presenterats härrör från år 2020.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås notera informationen om andel behöriga elever
till gymnasiet till protokollet.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamot Christer Stenström (M).

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldssson (M) yrkar att en utvärdering av friskolorna åk 9
medtas till nästa uppföljning som ett komplement.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen om andel behöriga elever till
gymnasiet till protokollet.
En utvärdering av friskolorna åk 9 medtas till nästa uppföljning som ett
komplement.
________________

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Om vi ser över elevgruppens hela högstadietid så har det skett en utveckling
för eleverna från årskurs 8 till årskurs 9. Vårterminen 2020 låg behörigheten
till yrkesprogram på gymnasiet på 54,6 %.
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§ 106

Dnr 2021-000237 616

Sammanfattning
VUX inkl. SFI
Under våren 2021 har verksamhetschef samt rektorerna för VUX Lisa Hjelm
och rektor för SFI Johanna Månsson gjort en grundlig översyn av
verksamheternas lokaler belägna på Soft Center. Detta utifrån en förväntad
minskning av elever vid SFI samt en övergång till mer av distansstudier vid
vuxenutbildningen.
Då minskningen av elever vid SFI inte är som förväntat utan antalet är
ganska konstant, ca 300 studerande, är det inte möjligt att minska
lokalytorna just nu. Ett antal elever kommer också tillbaka till studier efter
ex nystartsjobb eller föräldraledighet. Många av de elever som nu studerar
vid SFI kräver även längre tid för att klara målen.
Vad gäller vuxenutbildningen förväntas den del som omfattar
yrkesutbildningen öka något i närtid. För den del som omfattar
grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning utreder vi möjligheten att gå
över till mer av distansstudier. Detta för att dels effektivisera utbildningen
men även för att göra den mer tillgänglig för fler studerande.
Utifrån ovanstående har ett kort avtal slutits med fastighetsägaren, detta fram
till 2021-12-31. Översynen fortsätter under inledningen av läsåret 21/22 och
bör vara klar under november så att nytt avtal kan skrivas under hösten och
gälla från och med 2022-01-01.
BIU
Avtalet i Soft Centers lokaler gällande BIU har förlängts till och med 202212-31. Detta beroende på att projektet avseende studievägledning och
modersmål on line varar till 2022-12-31

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås ta redovisningen till dagens protokoll

Justerandes sign
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Utredningsuppdrag: Översyn av lokaler och personal
inom SFI pg a befarat minskat elevunderlag.
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Utbildningsnämnden

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att
uppföljande redovisning av utredningen ges på utbildningsnämndens
novembersammanträde.

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll, med tillägget att uppföljande
redovisning av utredningen ges på utbildningsnämndens
novembersammanträde.
________________

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ronny Mattsson, Vch Gymnasie
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Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S).
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§ 107

Dnr 2021-000289 710

Sammanfattning
Rutin Barnrättsbaserade beslutsunderlag beslutades av kommundirektören
210211.
En implementeringsplan har tagits fram som stöd för
implementeringsprocessen av rutinen. Denna plan syftar till att tydliggöra
och vägleda i implementeringsprocessen av Rutin Barnrättsbaserade
beslutsunderlag under 2021. Implementeringsplanen utgår från tre viktiga
faktorer för att implementeringen ska lyckas; kunskap och kompetens hos
användarna, anpassning av rutin och en stödjande organisation.
Implementeringsplanen består av sex olika delar:
1. Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare om
barnkonventionen och metoden prövning av barns bästa samt genomgång av
rutinen.
2. Översyn av hur befintliga processer kan anpassas utifrån barnchecklistan.
3. Information till förtroendevalda om rutinen och hur förvaltningen/bolaget
kommer arbeta utifrån den. För en dialog om hur återkoppling bör ske till
nämnden/styrelsen.
4. Testa metodiken med barnchecklistan och gör eventuella anpassningar
efter verksamhetsområde.
5. Fundera på i vilka ärenden under 2021 där ni kan behöva göra en
barnkonsekvensanalys. Testa mallen och gör eventuella anpassningar efter
verksamhetens behov.
6. Följ upp arbetet som underlag till förbättringsarbete.
Bedömning
Förutom rutin och implanteringsplan har ett metodstöd för
implementeringsprocessen tagits fram. Det består bland annat av länkar till
digitala utbildningar som kan användas för att höja den grundläggande
kunskapen om barnkonventionen men även skrifter och länkar till webbsidor
om prövning av barns bästa.

Justerandes sign
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Information gällande implementering avs Rutin
Barnrättsbaserade beslutsunderlag.
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Utbildningsnämnden

Internt på utbildningsförvaltningen har ledningsgruppen fått en genomgång
av rutinen och under hösten 2021 kommer alla rektorer att få motsvarande
genomgång. Men redan nu har rektorerna för grundskolan genomgått en
utbildning ledd av personal på Råd- och stödteamet.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

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

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag,
med tillägget att återrapportering/uppföljning av implementeringsplanen
avseende rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag på
Utbildningsförvaltningen sker till Utbildningsnämnden i början av år 2022.
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ordförandens
tilläggsyrkande.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
Återrapportering/uppföljning av implementeringsplanen avseende rutin för
barnrättsbaserade beslutsunderlag på Utbildningsförvaltningen ska ske till
Utbildningsnämnden i början av år 2022.
________________

Justerandes sign
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Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för barnrättsarbete fungerar
som ett konsultativt stöd under implementeringsprocessen. Sofie Ceder,
folkhälsosamordnare leder gruppens arbete och utbildningsförvaltningen
representeras av Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare.
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Utbildningsnämnden

Exp:
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Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr 2021-000292 612

Sammanfattning
Inledningsvis informerade rektor Anna Isaksson om verksamheten vid IM
och dess organisationsstruktur. Vid IM finns fyra introduktionsprogram;





Programinriktat IMV
Yrkesintroduktion MY
Individuellt alternativ IMA
Språkintroduktion IMS

Därutöver erbjuds även;



IM-Rådhuset (samarbete med Navigatorcentrum)
Crea Diem IM (AST-problematik)

Vidare informerade rektor Anna Isaksson om Skolverkets direktiv gällande
IM, resultat 2020/2021, utmaningar och satsningar 2021/2022.
Rektor Anna Isaksson betonar vikten av att identifierade behov av satsningar
på IM bör ske i ett tidigare skede (grundskolan), men resurser saknas i
nuläget för detta. Förslag på tidiga insatser för elever med hög skolfrånvaro i
den rapport som tagits fram för utbildningsnämnden och socialnämnden,
men resultatet av den har inte kunnat verkställas pg a resursbrist.
Bedömning
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan
som beslutas av huvudmannen (17 kap 7§ Skollagen). Planen utgår ifrån de
lokala förutsättningarna och elevernas behov och revideras därför årligen.
Eftersom introduktionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur
blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella
studieplan särskilt viktiga.
Planen för utbildningen innehåller:
 vilket syfte utbildningen har
 utbildningens längd
 vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll
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Utbildningsplan introduktionsprogrammen
Gymnasieskolan Knut Hahn 2021-2022. Förslag.
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning avseende
introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2021-2022.

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning avseende
introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2021-2022.
________________

Exp:
Anna Isaksson, rektor IM
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ronny Mattsson, Vch Gymnasie
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Förändringar från föregående år är att Introduktionsprogrammet på Rådhuset
(IMR) utökas med en undervisningsgrupp på Gymnasieskolan Knut Hahn.
En undervisningsgrupp för nyanlända elever med särskilda behov inrättas.
För att möta det stora antalet elever som har många grundskolebetyg men
inte klarar engelska, inrättas en undervisningsgrupp med fokus på att ge
eleverna behörighet i engelska.
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§ 109

Dnr 2021-000191 627

Sammanfattning
Statistik från Individ och Familje Omsorgsverksamheten (IFO) ang
orosanmälningar från skolan delgavs utbildningsnämndens ledamöter.
Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Göran Fridh, Vch IFO, Socialförvaltningen
Ann-Christin Berg, handläggare IFO
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Statistik från IFO. Rapport.
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Utbildningsnämnden

§ 110

Dnr 2021-000023 106

Sammanfattning
1:e vice ordf Silke Jacob (C) uppger att något nytt sammanträde inte hållits
sedan sommaruppehållet. Det finns därför inte något att rapportera vid
dagens nämndssammanträde.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Silke Jacob, 1:e vice ordf (C)
Stefan Österhof, 2:e vice ordf (S)

Justerandes sign
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CURA Individutveckling - Information
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Utbildningsnämnden

§ 111

Dnr 2021-000024 602

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

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kurser och konferenser augusti 2021
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Utbildningsnämnden

§ 112

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten augusti 2021

o Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring elevärende.
Elevhälsa kommuniceras inte i media.
Utbildningsnämnden uttrycker sin tillit och fulla förtroende för
verksamheten.
o Tjänst kommer inom kort att utannonseras gällande verksamhetschef
för Förskolan.
o Inom skolan har nu övergång skett till närundervisning. Avstämning
med smittskyddsläkare sker varannan vecka.
o Succesiv återgång till vardagsnorm och fysiska möten bedöms kunna
ske fr o m 1 oktober 2021.
o Svårigheter anställa legitimerad lärarpersonal vid Backarydsskolan
diskuterades.
o Vidare informerade förvaltningschefen kring tillsyn från Skolverket.
Pågående inspektion vid Backarydsskolan. Även huvudmannen och
då grundskola och gymnasieskola kommer att omfattas av
skolverksinspektion under september månad 2021.
o En knivmisshandel i nära anslutning till Fredriksbergsskolan
inträffade 2021-08-18. Krisgrupp och kuratorstöd har satts in.
o De nya paviljongerna på Espedalsskolan har invigts.
o Planerad inflytt till Parkdalaskolan sker under sportlovsveckan.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Kajsa Svensson (S), Christer Stenström (M) och Tony
Holgersson (SD).

Justerandes sign
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Sammanfattning
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Utbildningsnämnden

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________
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Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2021-000026 002

Sammanfattning
Av ordföranden taget ordförandebeslut 2021-07-01 har delgivits
utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationer UN augusti 2021
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§ 114

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN augusti 2021

2020.554-047
Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition Statsbidrag Lärarlönelyftet VT21.
2021.100-047
Skolverket: Beslut redovisning Statsbidrag behörighetsgivande utbildning
yrkeslärare VT21.
2021.104-047
Skolverket: Beslut Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2021/2022.
2021.105-047
Skolverket: Beslut om delvis beviljande av rekvisition för Statsbidrag
gällande personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser för 2021.
2021.111-047
Skolverket: Beslut om utbetalning gällande utökad satsning tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (Skolmiljarden”.
2021.104-047
Skolinspektionen: Informationsbrev om inspektion av verksamhet.

________________
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§ 115

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN augusti 2021

o Ordföranden Åsa Evaldsson (M) påminner om extrainsatt
nämndssammanträde gällande bl a Budget 2022.
Sammanträdet hålls den 30 augusti 2021 kl 13.15—15.30 (TEAMs).
Kallelse/dagordning och handlingar skickas ut till nämndsledamöter/
ersättare måndag den 23 augusti 2021 enligt rutin.
o Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring lokaler för tillfälliga
fsk.avdelningar. Hyreskontrakt för AF:s tidigare lokaler är underskrivet
sedan en tid tillbaka (innan sommaren). Hyreskontrakt för Älgbacken blir
färdigt i närtid för underskrift har utbildningsförvaltningen meddelat.
o Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade från invigningen av de nya
paviljongerna på Espedalsskolan. Därutöver firades även 50-årsjubileum
på Espedalsskolan.
o Avslutningsvis informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om att
Sölvesborg – Bromölla, Furulundsskolan, nu anslutits till TeknikCollege
Sydost. TC Sydost utökas kontinuerligt med flera YH-skolor.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________
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