
ffi
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1 1)

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Gröna Rummet, Soft Center, kl. 0B:30-10.00

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckning

Stefan Österhof (S)

Näm ndsekretariatet, Kommunledn ingsförvaltn ingen 2020-08-2 1

Paragrafer SS 87-88

(M)

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

usteringens plats och tid

Underskrifter

Justerare

(s)

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-08-20

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-20

Datum då anslaget tas ned 2020-09-11

för protokolet Kanslienheten, Kommunledning sförvaltnin gen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

Marie Ronne

Justerandes sign

Nämndsekreterare UN

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (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) utkvittad
MikaelCarlen (MP)
Tony Holgersson (SD)

Lars Sager (M) utkvittad
Jesper Grönblad (SD)

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniska programmet
Anette Forss, kvalitetsutvecklare

Nina Mattsson, Lärarforbundet

lryts; Utdragsbestyrkande
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s87 Dnr 2020-000317 612

Nya lokalerför Flygtekniska programmet F17. Förslag.
Omedelbar justering.

Sammanfattning

Inftir uppst art av Flygteknikutbildningen 20 | 4 hyr des utbildningslokaler i
Hangar 81 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 årskullar. Det var
emellertid att se som en nödlösning eftersom lokalen var ftir liten vid ett fullt
utbyggt program samt att lärarresurserna 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 HangaremaS2 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 ftirman fiir 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 ftjrst sommaren20l9, 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 tillh<lrande kostnadsbedömningar som
underlag ftir kommande budget togs fram och presenterades ftir bland annat
dåvarande nämndsordftiranden.

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

Flytt steg ett genomftirdes sommaren2}l8 vilket på ett bra sätt löste
problematiken med ftir ffi och ftir trängateorilokaler, de trånga
praktiklokalerna återstod.
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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 framftirde flottiljen ett behov av att nyttja delar
av dessa lokaler ftir materielftirvaring 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 hyresvåirden (Fortv) har
upprätthållits parallellt. Delar av lokalen har utbildningsftirvaltningen kunnat
ta i anspråk till ftirvaring av material. Fortv har haft begränsad kapacitet
avseende avtalsjurister vilket medftjrt en längre handläggning av iirendet ?in
annars.

Dock översåindes ett avtalsftirslag till Ronneby kommun i juni2020. Det åir
önskvärt att avtalet kan gälla från och med augusti 2020.
Tilläggsavtal ftir genomfrirda anpassningsåtgärder har fortfarande inte
erhållits. Avtalet ft)r anpassningsåtgåirder kommer att sträcka sig över fem år
och ryms inom upprättad budget för hyreskostnader.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ftireslår kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige att utbildningsniimnden får teckna ovanstående
hyresavtal.

Deltar i debatten
ordfiiranden Äsa Evaldsson (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S) och
tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnåimnden ftireslår kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige att utbildningsnämnden får teckna ovanstående
hyresavtal. Avtalet niirsluts iirendet som bilaga.

Ärendet är omedelbart justerat.

ley
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Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniska programmet

l'Wä"1 @
utdragsbestyrkande
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s88 Dnr 2020-000260 609

Begäran om remissyttrande från Regeringskansliet avs
Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksam heten. Omedel bar justeri ng.

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

juli202l.
Ändringarna i övrigt i skollagen och skolft)rordningen ska träda i kraft den 1

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

"I promemorian ftireslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som
innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela öreskrifter 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 ftirsöksverksamhet
som har beslutats med stöd av bemyndigandet upphör samtidigt. I
promemorian ftireslås att det i stället i skollagen ska inftiras bestämmelser
som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i
grundskolan, grundsiirskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i
specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar for. Lärarna vid berörd
skolenhet ska ges tillftille attyttra sig inftir ett sådant beslut. Rektom 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 fåtal huvudmän och skolenheter deltagit. Detta underlag iir mycket
litet, vilket gör att man heller inte kan dranägra slutsatser om
fiirsöksverksamheten varit lyckosam eller inte.
De resultat och det underlag remissen hänvisar till är Skolverkets utvärdering
av inftirande av betyg från årskurs 6, vilken generellt visar på både positiva

Utdragsbestyrkande
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och negativa konsekvenser av tidigare betygssättning. De resultat man kan
pekar päär att högpresterande elever och flickor upplevs i utvärderingen
motiveras av tidigare betygssättning, medan lågpresterande elever och pojkar
upplevs ha en lägre grad av kunskapsutveckling till frljd av tidigare
betygssättning. Den elevgrupp som nu ftireslås omfattas av betygssättning iir
ytterligare tvä är yngre än den grupp som refereras till i utvärderingen, vilket
åir 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 införande 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 liirama i utvärderingen
uppger att eleverna är mer stressade efter att betyg från årskurs 6 har inftirts.
Elever som fatt betyg från årskurs 6 är inte heller mindre stressade i årskurs
7-9 i jämftirelse med elever som fätt betyg från årskurs 8. Det finns alltså
inget i utvärderingen som tyder på att betygspressen i de högre årskurserna
kan dämpas genom att eleverna vänjs vid betyg från tidig ålder.
Sammantaget gör Skolverket bedömningen att det inte rir möjligt attuttala
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 aff besluta om betyg från årskurs 4.
Om det uppstår en ökad rörlighet ftir rektorer på arbetsmarknaden kan detta
ftirorsaka att beslut om inftirande av betyg tidigare än arskurs 6 ser olika ut
från år till ff på skolenheter. För rektor kan även möjligheten att besluta om
att inftira betyg från årskurs 4 bli ännu en parameter där de kan uppleva
påtryckningar, både ftir och emot ett inftirande, från exempelvis
vårdnadshavare, medarbetare eller huvudman. Detta skulle då kunna bli en
negativ parameter i rektors arbetssituation. Om rektor på enskilda skolor
beslutar om betygssättning från 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
ftirliingningen våra elever och en likvärdig utbildning.

De individuella skriftliga utvecklingsplanema säkerställer idag på ett
godtagbart vis att det sker en bedömning av elevens kunskaper i samtliga
ämnen denne far undervisning i. Därmed finns också underlag för att
säkerställa att alla elever fär den ledning och stimulans de behöver och att
stöd ges när så behövs. Det bedöms således inte ftilja negativa konsekvenser
ftir elever om inftirande av betyg i årskurs 4 inte sker.
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Bedömning
Utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi oss
negativa till iindringen i skollag och skolfiirordning.

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

Deltar i debatten
Ordftjranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) och
nämndsledamot Christer Stenström (M).

Beslut

Utbildningsnämnden 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

Utdragsbestyrkande
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