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Postadress

att

i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse fördela resurser
till kartläggning av behov för att tidigarelägga och utöka
insatserna på skolenheterna

att

i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse fördela resurser
till vuxenutbildningen för att påskynda genomströmningen,
korta köer och möjliggöra investeringar i digitala hjälpmedel

att

fördelning av resurser endast görs förutsatt att KS fattar beslut
om extra tilldelning av motsvarande belopp
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår att utbildningsnämnden beviljas ett
tilläggsanslag om 2 mnkr, varav 1 mnkr till vuxenutbildningen, för
att kunna påbörja insatser i syfte att hantera effekter av
coronapandemin.
Utbildningsförvaltningen önskar fördela ett tilläggsanslag till en
kartläggning av de behov som finns på skolenheterna, så stödet ges
där det behövs bäst. Tilläggsanslaget skulle bidra till att både
tidigarelägga och utöka insatserna på skolenheterna. För
vuxenutbildningen skulle de föreslagna extra resurserna bidra till att
öka genomströmningen av eleverna, korta köer vid utökat antal
sökande samt möjliggöra investeringar i digitala hjälpmedel.

Underlag för beslutet




Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse; Tilläggsanslag för
åtgärder inom utbildningsnämndens verksamheter med
anledning av coronapandemin (denna skrivelse); 2021-09-14
dnr UN2021/0724
KSAUs beslut om Tilläggsanslag för åtgärder in om barn- och
skolnämndens respektive utbildningsnämndens
verksamheter med anledning av coronapandemin; - 21-09-20.

Ärendet
Bakgrund
Utbildningsnämnden- och förvaltningen har haft två övergripande
mål under pandemin: att fortsatt klara utbildningsuppdraget med
god kvalitet och god arbetsmiljö, och att bidra till minskad
smittspridning. Det har stundtals varit en svår balansgång mellan
dessa mål. Pandemin har inneburit fjärr- och distansundervisning,
restriktioner och åtgärder på plats samt distansarbete.
Gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och Modersmålscentrum har
under hela pandemin periodvis haft fjärr- och distansundervisning
helt eller delvis, och omställningstiderna har varit mycket korta.
Vuxenutbildningen har bedrivit fjärr- och distansundervisning i
störst omfattning, och återgick till närundervisning för samtliga
elevgrupper först i augusti. Elever inom sfi har haft svårt att klara
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utbildningen på distans och övergick därför till en kombination av
fjärr- och distansundervisning och närundervisning i april.
För att hantera de negativa effekterna av pandemin som enheterna
inom utbildningsförvaltningen nu måste sätta in åtgärder för,
föreslår kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 2 mnkr.

Föredragning
Verksamheterna inom utbildningsförvaltningens samtliga
skolenheter har varit utsatta för stora påfrestningar under
pandemitiden. De arbetar nu med kompensatoriska insatser för att
motverka långsiktiga negativa effekter och det arbetet är
resurskrävande.
En farhåga på våra skolenheter är att kommande elevkullar kan ha
ett ”kunskapstapp”, eftersom det har bedrivits fjärr- och
distansundervisning även i högstadiet i viss omfattning. ISLK
kommer sannolikt få elever från andra delar av världen där skolan
varit nedstängd.
En förstärkning av resurser skulle ge skolenheterna möjlighet till
högre måluppfyllelse och inom vuxenutbildningen en snabbare
genomströmning. Inom vuxenutbildningen skulle ökade resurser
också bidra till att lättare hantera det ökande antal elever som nu
kommer till följd av icke uppnådda mål på gymnasiet eller ökad
arbetslöshet, vilken leder till att fler söker sig till studier.
Ett tillskott på 2 mnkr till utbildningsnämnden skulle hjälpa till i
arbetet att kartlägga prioriteringar av gymnasieskolornas behov,
vilket i sin tur gör att vi kan både tidigarelägga och utöka insatser av
avgörande betydelse för eleverna och i viss mån avlasta pressad
personal. Resursen på 1 mnkr reserverad för vuxenutbildningen
skulle bidra till att skynda på genomströmningen av eleverna och
möjliggöra investeringar i digitala hjälpmedel.
Det är stora skillnader mellan enheterna både avseende vilka
insatser som behövs och omfattningen av dessa. Därför är det av stor
vikt att kartlägga var behoven är störst, så resurserna fördelas så de
nyttjas så effektivt som möjligt.

Beredning
Ärendet har beretts i samråd med chefer och tjänstemän inom
utbildningsförvaltningen.
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Barnets bästa
Ärendet berör våra elevers möjligheter att på bästa sätt tillgodogöra
sig undervisning. En förstärkning i resurser ger möjlighet att
snabbare sätta in kompensatoriska åtgärder för att minska de
negativa effekterna av coronapandemin och säkerställa att fler elever
når sina mål.

Ekonomiska konsekvenser
Tilläggsanslaget på 2 mnkr till utbildningsförvaltningen skulle ge
möjlighet till fler och förstärkta riktade insatser där de största
behoven finns.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ingrid Franz
Ekonomichef
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