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§ 1 Dnr 2023-000028 004 

Fastställande av dag för justering  
 

Sammanfattning  
2:e vice ordförande Rune Kronkvist (S) har utsetts som ordinarie justerare 
jämte nämndsordföranden Åsa Evaldsson (M) att justera 
utbildningsnämndens protokoll. 

      

Bedömning 
2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) utses jämte ordföranden justera dagens 
nämndsprotokoll.  

Vid frånvaro utses ersättare. Nämndsprotokollen signeras digitalt. 

      

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta; 

1. 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) utses jämte ordföranden justera 
dagens nämndsprotokoll.  

2. att nämndsprotokollet justeras 2023-01-26 genom digital signering. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 
2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar;  

1. 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) utses jämte ordföranden justera 
dagens nämndsprotokoll.  

2. att nämndsprotokollet justeras 2023-01-26 genom digital signering. 

________________ 
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Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2023-000029 006 

Godkännande av dagordning  
 

Sammanfattning  
Utbildningsnämndens dagordning/kallelse har behandlats i Ordförandeberedning 
och Presidiemöte.  

Utbildningsnämnden har tillställts dagordningen i samband med kallelseutskick. 

      

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för nämndssammanträdet 
2023-01-19.   

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 
2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) 

 

Beslut 
 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 3 Dnr 2022-000536 041 

Preliminär bokslutsrapport för 2022. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav utbildningsnämndens ledamöter 
muntlig redogörelse för preliminärt bokslut 2022.  

      

Bedömning 
Bokslutet bedöms redovisa ett resultat på + 2,5 Mkr. Eventuell justering 
kommer att ske inför utbildningsnämndens sammanträde i februari då 
bokslutet fastställs. 

      

Förslag till beslut 
Informationen föreslås tas till dagens protokoll. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 
2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

     

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner 
att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ekonomienheten 
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§ 4 Dnr 2023-000041 041 

Uppföljning av budget december 2022 
 

Sammanfattning  
Betr redovisningen av budget 2022 för december månad, hänvisas till 
föregående paragraf gällande preliminärt bokslut Budget 2022. 

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ekonomienheten 
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§ 5 Dnr 2022-000535 041 

Kompletteringsäskanden investeringar Budget 2023. 
Förslag. 
 

Sammanfattning  
Under 2022 har medel avsatts för investeringar för inköp av en skotare till 
Blekinge Naturbruksgymnasium och ett flygplan till yrkeshögskolan för 
Flygteknik samt en simulator till gymnasieprogrammet Flygteknik.  

Bedömning 
På grund av det rådande omvärldsläget har inte varor varit tillgängliga på 
marknaden för än i slutet av året 2022. Förfrågningsunderlagen har därmed 
försenats kraftigt. För att kunna slutföra nödvändiga investeringar är det 
önskvärt att dessa investeringar kan genomföras under 2023. Därmed är det 
önskvärt att återstående investeringsmedel förs över till 2023. 

I anslutning härtill redogjordes för uppföljning av investeringsmedel för år 
2022.  

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att komplettera investeringsbudgeten för 2023 med ett tilläggsanslag 
av återstående medel på 5 149 tkr.  

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Karl-Arne Hultberg (S). 

 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige besluta att komplettera investeringsbudgeten för 2023 
med ett tilläggsanslag av återstående medel på 5 149 tkr 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ekonomienheten 
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§ 6 Dnr 2022-000523 600 

Kontaktpolitiker Utbildningsnämnden mandatperiod 
2023--2026. 
 

Sammanfattning  
Ordföranden har givit i uppdrag att framta ett förslag till kontaktpolitiker-
verksamhet för utbildningsnämnden under mandatperiod 2023—2026. 
      

Bedömning 
Föreslås att samtliga ledamöter och ersättare får en ersättning för besök i 
verksamheterna två halvdagar/läsår. Med halvdag avses max 4 timmar per 
tillfälle. Av ekonomiska skäl kan inte fler kortare sessioner medges inom 
ram. Föreslås vidare att systemet tillämpas med start vårterminen 2023. 
Presidiet är inte fördelade av skälet att de har en övergripande roll och för att 
de olika verksamheterna ska kunna kontakta nämndens ledning oavsett fråga. 
En halvdag viks med fördel till planerade gemensamma nämndsbesök i 
verksamheten. Dessa organiseras av utbildningsförvaltningen i samråd med 
utbildningsnämnden.  
Förvaltningens verksamhetschefer är kontaktpersoner och ansvarar för att 
praktiskt organisera de besök som sker i verksamheterna tillsammans med 
berörd rektor/chef. 
Revideringar till exempel på grund av entledigande kommer att ske 
kontinuerligt genom nämndsekreterarens försorg.  
 
Följande fördelning av kontaktpolitiker gäller för utbildningsnämnden; 

 

Presidiet (fördelar sig utifrån behov) 
Åsa Evaldsson (M) Ordförande UN 
Lars-Olof Wretling (L) 1e Vice Ordf 
Rune Kronkvist (S) 2e Vice Ordf 
 
Förskolans verksamhetsområde 
Lena Karstensson (M) 
Lisa Bromée (M) 
Robin Jonasson (KD) 
Eva Kihlström-Widstrand (SD) 
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Susanne Åkesson (S) 
Per Lundin (S) 
Therese Eriksson (V) 
 

Grundskolans verksamhetsområde 

Helena Johansson (M) 
Bridget Anne Afor (KD) 
Gry Viderberg (L) 
Tim Aulin (SD) 
Jesper Grönblad (SD) 
Fredrik Johansson (S) 
Staffan Stranne (S) 
Silke Jacob (C) 
 

 
Verksamhetsområde gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI 

Martin Engelsjö (M) 
Tony Holgersson (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Karl – Arne Hultberg (S) 
Catharina Christensson (S) 
Dieter Dinkel (MP) 
Anna Larsson (C) 

 

Första namn i respektive grupp föreslås utses till sammankallande. Vidare 
framkom önskemål om att det efter verksamhetsbesök ska inges skriftlig 
rapport till nämnden för delgivning. 

En information från Utbildningsförvaltningen kommer att ges till 
utbildningsnämndens ledamöter/ersättare vid februari månads 
nämndssammanträde. Därutöver anordnas en politikerutbildning i Ronneby 
kommuns regi. 

      

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller förslaget gällande upplägg för 
utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, med tillägget att 
nämndsledamot Mohammed Teeti (V) läggs till i den tredje gruppen. 
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Deltar i debatten 
Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller förslaget gällande upplägg för 
utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, med tillägget att 
nämndsledamot Mohammed Teeti (V) läggs till i den tredje gruppen. 
 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut med kompletterande tillägg. Ordförande ställer proposition på 
tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden bifaller förslaget gällande upplägg för 
utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet enligt nedan; 
 
Fördelning av kontaktpolitiker i utbildningsnämnden; 
 
Presidiet (fördelar sig utifrån behov) 
Åsa Evaldsson (M) Ordförande UN 
Lars-Olof Wretling (L) 1e Vice Ordf 
Rune Kronkvist (S) 2e Vice Ordf 
 

Förskolans verksamhetsområde 
Lena Karstensson (M) 
Lisa Bromée (M) 
Robin Jonasson (KD) 
Eva Kihlström-Widstrand (SD) 
Susanne Åkesson (S) 
Per Lundin (S) 
Therese Eriksson (V) 
 

Grundskolans verksamhetsområde 
Helena Johansson (M) 
Bridget Anne Afor (KD) 
Gry Viderberg (L) 
Tim Aulin (SD) 
Jesper Grönblad (SD) 
Fredrik Johansson (S) 
Staffan Stranne (S) 
Silke Jacob (C) 
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Verksamhetsområde gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI 
Martin Engelsjö (M) 
Tony Holgersson (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Karl – Arne Hultberg (S) 
Catharina Christensson (S) 
Dieter Dinkel (MP) 
Anna Larsson (C) 
Mohammed Teeti (V) 
 

Första namn i respektive grupp utses till sammankallande.  

Verksamhetsbesök ska inges skriftlig rapport till nämnden för delgivning. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare 
Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef Förskola 
Charlotte Kansikas, verksamhetschef Grundskola 
Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasiet 
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§ 7 Dnr 2022-000525 610 

Uppföljning enligt internkontrollplan 2022. 
Slutredovisning. 
 

Sammanfattning  
Kvalitetsutvecklarna Annika Forss och Lova Necksten gav inledningsvis en 
presentation av kvalitetsutvecklarna och informerade kring arbetsprocessen 
med internkontrollplan och internkontroll, nämndens arbete med 
internkontrollplanen. 

Vidare informerades övergripande om nämndens uppdrag, framtagande av 
risk- och väsentlighetsbedömning samt uppföljning av resultat, samt 
tillämpningsanvisning kopplade till internkontrollens reglemente. 

De olika kontrollmomenten för respektive riskområde genomgicks och 
kommenterades. 

      

Bedömning 
Internkontrollplanen i sin helhet finns bifogad till tjänsteskrivelsen. I bilagan 
finner ni tabeller och grafer. Nedan är en sammanfattning av de slutsatser 
som dragits utifrån de risker och kontrollmoment som har följts upp under 
2022.  
 

Bemanning och kompetens 

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en 
oro kring var: 

 

• Det finns en stor brist på legitimerade förskollärare 

o Antal rekryterade legitimerade förskollärare i förhållande till 
utannonserade förskollärartjänster 

o Antal förskollärare per förskola utifrån grundbemanning 

• Vi har svårt att rekrytera legitimerade lärare i åk 7-9 

o Antal rekryterade legitimerade lärare åk 7-9, i förhållande till 
utannonserade lärartjänster 

o Fördelning av legitimerade lärare för åk 7-9, utifrån ämnesbehörigheter 
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• Vi kan inte ge barnen/eleverna i förskolan/grundskolan goda möjligheter 
att utveckla svenska språket 

o Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA 

o Elevers måluppfyllelse SV åk 6 och 9 

o Elevers måluppfyllelse SVA åk 6 och 9 

o Hur stor andel av barnen i ålder 3-5 år har plats på förskola 

o Närvaro för de barn i åldern 3-5 år som är inskrivna i förskolan 

 

Uppföljning av kontrollmoment: 

Antal rekryterade legitimerade förskollärare i förhållande till utannonserade 
förskollärartjänster. 

• Av de 19 förskollärartjänster som utannonserats 2022 har 8 tillsatts av 
behörig förskollärare.  

• Tre av de som anställdes som obehöriga har under året gått klart sin 
utbildning till förskollärare och är nu behöriga. 

 

Antal förskollärare per förskola utifrån grundbemanning. 

• Det finns förskollärare tillsatta på alla grundtjänster. 

• Det skiljer sig mellan förskolorna i fördelningen mellan andel 
förskollärare och barnskötare men det går mot en fördelning på 70% 
förskollärare och 30% barnskötare. 

 

Antal rekryterade legitimerade lärare åk 7-9, i förhållande till utannonserade 
lärartjänster 

• Av 22 utannonserade tjänster under 2022 har 7 tillsatts med legitimerade 
lärare. 

• Ämnesområden som varit svåra att rekrytera till under året är spanska, 
slöjd och ma/no. 

• Tre tjänster har publicerats mer än en gång, då man inte haft lämpliga 
sökande. 

• Två tjänster är ännu inte tillsatta på grund av att man inte haft någon 
lämplig sökande. 
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Fördelning av legitimerade lärare för åk 7-9, utifrån ämnesbehörigheter. 

• Vi har nu systemstöd och möjlighet att ta fram vilka behörigheter våra 
legitimerade lärare har. Nästa steg är att jämföra detta underlag med 
lärarnas scheman för att kunna räkna ut hur stor del eleverna får 
undervisning av legitimerad och behörig lärare. 

 

Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA 

• På grundskolan läser 685 elever SVA. Totalt undervisar 10 st behöriga 
lärare samt 16 st obehöriga lärare i SVA.  

• Behörigheten för undervisande SVA-lärare på grundskolan har under året 
sjunkit från 50% till 38%. 

• På gymnasiet läser 242 elever SVA. Totalt undervisar 7 st behöriga 
lärare samt 2 st obehöriga lärare i SVA. 

• Behörigheten för undervisande SVA-lärare på gymnasiet har under året 
sjunkit från 89% till 77%. 

 

Elevers måluppfyllelse SV åk 6 och 9. 

• I åk 6 har vi fortsatt goda resultat i svenska. 92,4% av eleverna som läser 
svenska når målen i ämnet jämfört med rikets 91,7% 

• I åk 9 har vi låga resultat jämfört med riket. 89,7% av Ronnebys elever i 
åk 9 når målen i ämnet jämfört med rikets 94,1%.  

• Vi ser främst att vi har stora utmaningar i gruppen elever i behov av 
särskilt stöd och de elever vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå. 

 

Elevers måluppfyllelse SVA åk 6 och 9. 

• I åk 6 ser vi lägre resultat i SvA än tidigare.  

• Andel elever med annat modersmål, ej nyanlända, som inte har svenska 
språket vid start i förskoleklasserna har ökat.  

• I flertalet f-6 skolor undervisas elever i Sv och SvA i samma klassrum. 

• I åk 9 ser vi en ökning i resultaten gällande SvA. 

• Eleverna med annat modersmål som kommit upp till högstadiet de 
senaste två åren har mer grundkunskaper med sig och ett bättre 
skolspråk.  
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• Högstadierna parallellägger SvA med Sv där det finns SvA lärare som 
håller i undervisningen. 

 

Hur stor andel av barnen i ålder 3-5 år har plats på förskola? 

• 98% av alla barn i kommunen mellan 3-5 år inskrivna i förskolan. 

• De 2% som inte har någon plats motsvarar 22 barn. 

 

Närvaro för de barn i åldern 3-5 år som är inskrivna i förskolan. 

• Närvaron var under våren 60% men har ökat efter genomförda insatser 
under hösten. 

• Insatserna som görs för att främja närvaron behöver anpassas utifrån 
varje förskolas behov.  

• Närvaron behöver öka generellt och kan inte ses vara kopplad till en 
specifik målgrupp. 

• Den faktiska närvaron har ökat från när mätningarna började men antalet 
inskrivna barn har minskat på grund av sjunkande barnantal som föds i 
kommunen 

 

Ekonomi 

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en 
oro kring var: 

 

• Hur kvalitetssäkras att rätt åtgärder görs utifrån budget gällande 
elevernas behov? 

o Uppföljning av extra insatta resurser och kompensatoriska åtgärder 

o Effekten av äskanden som beviljats nämnden för 
verksamhetsområde förskola, grundskola och GYV år 2022 

            

Uppföljning av kontrollmoment: 

Uppföljning av extra insatta resurser och kompensatoriska åtgärder 

• Intensivläsning 
Vi har i våra screeningar sett en ökning av antalet elever som kan avkoda 
efter åk 2. Den systematiska uppföljning som ska göras av detta har inte 
kunnat genomföras pga resursbrist.  
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• AST 
Samtliga elever i åk 9 gick vidare till gymnasiet. Övriga elever åk 6-8 
höjde sina resultat.  
Sammanställning av resultaten görs årligen enligt det systematiska 
kvalitetsarbetet.   

  

Effekten av äskanden som beviljats nämnden för verksamhetsområde 
förskola, grundskola och GYV år 2022 

• Äskanden mot grundskola och gymnasiet har använts för tillsättning av 
fler tjänster som gett effekt att man kunnat möta behoven för fler elever. 

• Äskandet mot förskolan har inte utnyttjats på grund av besparingar och 
minskande barnantal. 

• Tillsättning av lokalstrateg har förbättrat arbetet med strategiska 
investeringar, stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt 
kvalitetssäkrade prognoser för barnantal vilket lett till att vi kunnat 
avyttra lokaler i snabbare takt inom förskolan.  

• Förskolans pedagoger har fått egna Ipads vilket har utvecklat deras 
pedagogiska arbete med digital undervisning. Grundskolans lärare har 
fått tillgång till Ipads i en viss utsträckning, men äskandet har inte gett 
full effekt.  

 

Styrning 

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en 
oro kring var: 

 

• Vi ser en risk för ökad segregation i skolorna i kommunen  

o Andel elever med annat modersmål per skolenhet 

 

Uppföljning av kontrollmoment: 

Andel elever med annat modersmål per skolenhet 

• 33% av alla våra elever i grundskolan har ett annat modersmål än 
svenska.  

• Det skiljer sig mycket i antal mellan våra olika skolenheter har. Flest 
elever med annat modersmål går på Espedalsskolan 69% och minst antal 
på Listerbyskolan, 3%.  
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• 25% av alla våra elever i gymnasiet har ett annat modersmål än svenska.  

• Det en jämnare fördelning mellan skolenheterna på Knut Hahn, men 
Flygtekniska programmet samt Naturbruksgymnasiet har enbart 8% resp. 
0% elever med annat modersmål.  

 

Ingen av kontrollmomenten visar på väsentlig risk. 

 

Underlag 
Internkontrollplan 2022 – kontrollmoment. Slutuppföljning. 

 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden tar slutredovisning av internkontrollplan 
2022 till protokollet.   

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L), 
nämndsledamöterna Karl-Arne Hultberg (S), Fredrik Johansson (S), Lena 
Karstensson (M) och Mohammed Teeti (V), tjänstgörande ersättarna Therese 
Eriksson (V) och Anna Larsson (C), samt ersättarna Dieter Dinkel (MP), Eva 
Kihlström-Widstrand (SD) och Bridget Anne Afor (KD) . 

 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 

      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden tar slutredovisning av internkontrollplan 2022 till 
protokollet. 

________________ 
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Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
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§ 8 Dnr 2022-000533 101 

Årlig uppföljning av program för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare. 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2018-11-29 § 300, Program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2015–1018. 

Fr o m 2015 ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som 
utförs av privata utförare, KL Kommunallagen 5:3. 

Programmet ska vara vägledande för hur arbetet med att ge privata aktörer 
uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det 
ska innehålla. 

 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som 
träffas med privata utförare. Generellt syftar uppföljningen till att: 

 

- Säkra leverans enligt avtal 

- Möjliggöra kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser 

- Ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt 

- Ge allmänheten möjlighet till insyn 

 

Av programmet framgår det att varje nämnd senast i januari månad ska 
sammanställa en årlig plan för när- och på vilket sätt, avtal och verksamhet 
ska följas upp.  

 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar Uppföljning 2022 samt 
uppföljningsplan 2023 över verksamhet som utförs av privata utförare.  
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Deltar i debatten 
 

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden antar Uppföljning 2022 samt uppföljningsplan 2023 
över verksamhet som utförs av privata utförare. Resultatet av uppföljningen 
visar inga avvikelser. 

________________ 

 

 

Exp: 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
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§ 9 Dnr 2022-000526 610 

Information/diskussion kring ny internkontrollplan 2023 
utifrån WS, riskbedömning och slutrapportering. 
 

Sammanfattning  
En bruttolista innehållande förvaltningens samlade risker på övergripande 
nivå togs under hösten fram av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. 
Med utgångspunkt från denna bruttolista hölls i november en workshop för 
att genomföra en riskbedömning av samtliga risker. Till workshopen var 
samtliga nämndsledamöter och ersättare inbjudna tillsammans med 
förvaltningens kvalitetsteam, verksamhetschefer och förvaltningschef.   

 

Utifrån resultatet av riskbedömningen har de fem högst prioriterade riskerna 
valts ut som förslag att ingå i nämndens internkontrollplan för 2023.    

Bedömning 
Samtliga risker i bruttolistan samt riskbedömning av dessa redovisas i bilaga 
till tjänsteskrivelsen.  

Antalet risker som ska följas upp av nämnden bör ligga runt fem för att vara 
hanterbara. De fem högst prioriterade riskerna i workshopen var följande:  

• Risk att vi inte kan rekrytera legitimerade lärare i åk 7-9.  

• Risk att vi inte kan ge eleverna i grundskolan goda möjligheter att 
utveckla svenska språket.  

Risk att vi inte har resurser att möta samtliga elevers behov enligt lag 
(grundskola, gymnasiet).  

• Risk att vi inte kan hantera kärnuppdraget på grund av begränsad 
ekonomi  

• Risk för ökad segregation i skolor och förskolor i kommunen  

  

Kommunstyrelsen har också fattat beslut om en risk som föreslås följas upp 
av samtliga nämnder. Underlaget för detta finns bifogat i bilaga till 
tjänsteskrivelsen.  
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• Risk att rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag inte följs, vilket 
kan leda till att barns rättigheter inte tillgodoses i enlighet med 
barnkonventionen  

  

Detta förslag är ett arbetsmaterial som underlag för diskussion i nämnden. 
Synpunkter på föreslagna risker kommer att ligga till grund för förslaget på 
nämndens internkontrollplan som beslutas i februari. 

 

Under efterföljande diskussion inkom synpunkter enligt följande; 

 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) föreslår att de båda föreslagna riskerna;  

• Risk att vi inte har resurser att möta samtliga elevers behov enligt 
lag (grundskola, gymnasiet).  

• Risk att vi inte kan hantera kärnuppdraget på grund av begränsad 
ekonomi  

tas bort och ersätts av; 

-  Risk om inte rätt åtgärd görs, utifrån barns bästa och med hänsyn till 
tilldelad budget. 

 

Ordföranden påtalar även att det finns en sjätte risk (beslutad av KS) som 
ska medtas i internkontrollplanen; 

• Risk att rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag inte följs, vilket 
kan leda till att barns rättigheter inte tillgodoses i enlighet med 
barnkonventionen  

 
Tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V) lyfter fram risk nr.3 (Risk att vi 
inte kan ge barnen i förskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket) 
under Bemanning och Kompetens som viktig att tas med i 
internkontrollplanen. 
 
Ersättaren Eva Kihlström-Widstrand (SD) lyfter fram risk nr.4 (Risk att vi 
inte kan rekrytera personal med rätt kompetens, både spets och bredd, för 
elever i behov av särskilt stöd) under Bemanning och Kompetens som viktig 
att medtas då detta är lagstyrt. 

 

Underlag 
Riskmatris bruttolista 221130 
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Intern kontroll barnrätt 2023 
   

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att notera informationen inför 
internkontrollplan 2023 till protokollet.    

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) 
nämndsledamöterna Karl-Arne Hultberg (S) och Lena Karstensson (M), 
tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V) och Anna Larsson (C), samt 
ersättarna Eva Kihlström-Widstrand (SD) och Bridget Anna Afor (KD. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll med de synpunkter som inkommit under sammanträdet.      

      

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
      

Beslut 
 

Informationen inför internkontrollplan 2023 tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
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§ 10 Dnr 2023-000045 678 

Begäran om yttrande gällande Samråd - Förslag till 
detaljplan för Kalleberga 8:267 (Södermark), Ronneby 
kommun 
 

Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att det i detaljplanen 
möjliggörs för såväl förskola som skola i området Kalleberga 8:267 i södra 
Kallinge.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat om att en ny detaljplan för Kalleberga 8:267 
ska tas fram. I planbeskrivningen går att läsa att: 

 

”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av förskole- och 
grundskoleverksamhet samt varierade bostadsformer som ett första steg i en 
strategisk utveckling av översiktsplanens utvecklingsområden Ka-01”.  

 

Utbildningsnämnden fattade i höstas beslut om att ställa bakom det förra 
förslaget till detaljplan för området. Att det nu arbetats fram ett nytt förslag 
till detaljplan för samma område beror på att det framkommit ny information 
om naturens förutsättningar, som gjort att förslaget behövde ritas om. 

      

Bedömning 
Utbildningsnämnden fattade i höstas beslut om att ställa bakom det förra 
förslaget till detaljplan för området. Att det nu arbetats fram ett nytt förslag 
till detaljplan för samma område beror på att det framkommit ny information 
om naturens förutsättningar, som gjort att förslaget behövde ritas om. 

 

I det nya förslaget ligger området som möjliggör skola fortfarande kvar 
bredvid förskolan, men bostadskvarterens utformning är justerad och 
området har kompletterats med cykelvägar. Det område som möjliggör skola 
är markerat med gult och betecknas BS (området direkt öster om det röda 
området för förskolan) i kartan nedan: 
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Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ställa sig bakom 
förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267 i södra Kallinge.  

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och  
2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Lena Karstensson 
(M), Tony Holgerson (SD) och Mohammed Teeti (V), tjänstgörande 
ersättare Therese Eriksson (V), ersättare Tim Aulin (SD). 

 

Yrkanden 
Nämndsledamot Lena Karstensson (M) yrkar att beslutet kompletteras med 
tillägget att eventuellt undersöka möjlighet till högre byggnadshöjd i 
detaljplanen. 

 

2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till förslagsyttrandet som endast 
avser detaljplanen, då frågan om byggnadshöjd ägs av annan nämnd. 
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Propositionsordning 1 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 

Propositionsordning 2 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande från 
Lena Karstensson (M) att beslutet kompletteras med tillägget ”att eventuellt 
undersöka möjlighet till högre byggnadshöjd i detaljplanen” och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma.   

     

Beslut 
 

Utbildningsnämnden att ställa sig bakom förslaget till detaljplan för 
Kalleberga 8:267 i södra Kallinge, med tillägget att eventuellt undersöka 
möjlighet till högre byggnadshöjd i detaljplanen. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen (dnr 2021/198) 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 
Peter Robertsson, planarkitekt 
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§ 11 Dnr 2022-000524 006 

Sammanträdesfika Utbildningsnämnden mandatperiod 
2023-2026 
 

Sammanfattning  
Nämndsekretariatet har framtagit gemensam inriktning för sammanträdesfika 
i nämnderna under mandatperiod 2023-2026.  

Bedömning 
Cafeterian har vid kontakt uppgivit att några prisjusteringar för avtalad fika 
inte kommer att ske utan nedan redovisad prisuppgift kvarstår. 

 

Prisuppgifter från cafeterian; 

Kaffe/Te    10kr 

Smörgås/Halv Fralla med pålägg   10 kr 

Kaka   10 kr 

 

Kostnadskalkyl 

Förmiddagskaffe med fralla samt eftermiddagskaffe med kaka blir en 
kostnad på fyrtio kronor (40 kr) per nämndsammanträde. Under ett år är det 
elva (11) ordinarie nämndsammanträden. 40 kr x 11 sammanträden = 440 kr. 

 

o Den ledamot som undertecknar listan och kryssar för att denne vill ha 
fika, förbinder sig och samtycker till att kostnaden om 440 kr dras från 
arvodet. 

 

o Nämndsekreteraren lämnar undertecknad lista till lönekonsult Anette 
Håkansson som gör avdrag från arvodet (en klumpsumma vid ett 
tillfälle). 

 

o OBSERVERA att ni som har valt att ha en annan form av prenumeration 
på fika, måste gå till cafeterian och hämta kaffe och tilltugg.  
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Närsluten anmälan för undertecknande gäller alltså dem som ENDAST har 
sammanträdesfika på Utbildningsnämnden och inte har någon daglig 
fikaprenumeration med månatligt avdrag. 

 

Under nämndssammanträdet i januari 2023 kommer listan för anmälan och 
personligt undertecknande att cirkulera. (Ev kostnad för fika under 
januarinämnden justeras i efterhand.) 

 

Ev korrigeringar i samband med exvis entledigande kommer att ske 
kontinuerligt genom nämndsekreterarens försorg.   

 

Förslag till beslut 
Föreslås att nämndsledamöter/ersättare skyndsamt inger svar för 
sammanställning och fortsatt hantering av nämndsekreteraren.  

 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag att nämndsledamöter och 
ersättare skyndsamt inger svar för sammanställning och fortsatt hantering av 
nämndsekreteraren 

________________ 

 

Exp: 

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Personal och Cafeterian för kännedom 
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§ 12 Dnr 2022-000518 624 

Information gällande utbildning MHFA (Första hjälpen 
vid psykisk ohälsa). 
 

Sammanfattning  
Sofie Wildros, verksamhetschef Råd- och Stödteamet (RoS) gav 
inledningsvis en presentation av sig själv och sin verksamhet.  
 
Länssamverkan Vård och Omsorg (LSVO)  
I länet samverkar samtliga kommuner och regionen på olika nivåer genom 
LSVO-strukturen. LSVO består av förvaltningschefer inom kommunerna för 
områdena äldre, funktionshinder, individ- och familjeomsorg och 
förskola/skola. Region Blekinge representeras av hälso- och 
sjukvårdsdirektör. 
 

Inom samverkansstrukturen finns även länsövergripande 
samverkansgrupper, äldre, vuxna och barn- och unga, som samordnar 
utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för god samverkan. De 
länsövergripande samverkansgrupperna består av verksamhetschefer och 
avdelningschefer från de verksamheter som arbetar med målgrupper som 
omfattas av den länsgemensamma samverkansöverenskommelsen.  
 
För att kunna organisera hur olika verksamheter ska samverka för att nå de 
uppsatta målen samt kunna genomföra det löpande samverkansarbetet 
tillsammans med brukare/patienter/barn/elever så har varje kommun lokala 
samverkansgrupper med representanter från kommunala verksamheter samt 
från verksamheter inom regionen. De lokala samverkansgrupperna består av 
en styrgrupp med andra linjens chefer för de målgrupper som 
överenskommelsen omfattar, och en arbetsgrupp med första linjens chefer 
för de målgrupper som överenskommelsen omfattar.  
 
Mental Health First Aid (MHFA) 
MHFA, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till 
psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken 
bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-
utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att 
rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 
Kunskapsnivån är förhållandevis låg när det gäller psykiska sjukdomar vilket 
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bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk 
sjukdom som ofta förekommer.  
 
Programmet, MHFA, är baserat på vetenskaplig evidens och experters och 
sakkunnigas gemensamma rekommendationer. MHFA rekommenderas av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Under 2021 fattade koncernchefsgruppen (KCG) beslut om en handlingsplan 
kring utvecklingen av MHFA-arbetet i kommunen där samtliga medarbetare 
i kommunen kommer att erbjudas att gå programmet. Man beslutade om att 
utbilda flera instruktörer från Socialförvaltningen, Vård- och 
omsorgsförvaltningen samt från Utbildningsförvaltningen som kommer att 
hålla i utbildningarna. From hösten 2022 finns en övergripande plan för 
Utbildningsförvaltningen med tre utbildningstillfällen/termin. 
 
EMQ- Ett nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats 
(EMI) 
EMQ är ett nationellt kvalitetsregister för EMI som skapar och bidrar med 
underlag för utveckling av en mer likvärdig elevhälsa oberoende av var du 
bor i landet. Data från kvalitetsregistret används också för lokalt 
förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning.  

 
Verksamhetschef Sofia Wildros gav en nulägesrapport kring MHFA; 

- Samverkan i kommunen mellan förvaltningar 

- En samordnare/förvaltning (KF, UF, SF och VoO) 

- Gemensam dialog med KCG gällande utbildningsplan, finansiering 
etc  

- Arbete utifrån basprogram med Psykisk hälsa EMI (Elevhälsans 
Medicinska Insats) 

-  EMQ (Nationellt kvalitetsregister för EMI) 

 

Vidare delgav Wildros nämndsledamöterna exempel på insatser ; 

- Övergripande EHT-dag för grundskolan (Elevhälsoteam). 
Flera EHT har gått och fler går webb-utbildning vis SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). 

- Införande och utvecklande av TSI (Tidigt samordnade insatser) i 
förvaltningen. 

.  
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Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden tar informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Fredrik Johansson (S), 
Mohammed Teeti (V), tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V) och 
Anna Larsson (C). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

      

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
     

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Sofia Wildros, Verksamhetschef Råd- och stödteamet (RoS) 
Christina Harang, Verksamhetschef Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) 
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§ 13 Dnr 2023-000031 602 

Kurser och konferenser 2023 
 

Sammanfattning  
 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade om Skolriksdagen den 8—9 
maj 2023 i Stockholm. Ordföranden, 1:e vice ordf och 2:e vice ordf kommer 
tillsammans med förvaltningschef  och förvaltningsledning att delta. 

Vidare kommer ordföranden och förvaltningschef att delta på Skolverkets 
dag om skolans digitalisering den 15 mars 2023 i Lund. 

Vad gäller utbildningsförvaltningen uppger förvaltningschef Tobias Ekblad 
att dagens redovisning ang MHFA (Mental Health First Aid) och psykisk 
hälsa, kommer att följas av liknande föredragningar under året; däribland en 
information kring datasäkerhet. 

     

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
ställer sig bakom att presidiet och förvaltningschef deltar i Skolriksdagen 
och att ordföranden och förvaltningschef deltar på Skolverkets dag om 
skolans digitalisering; samt yrkar att informationen tas till dagens protokoll      

 

Propositionsordning 
 Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
     

Beslut 
 

Informationen tas till dagens  

________________ 

 

 

Exp: 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(46) 
2023-01-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Presidiet UN 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 14 Dnr 2023-000032 600 

Aktuellt i verksamheten 2023 
 

Sammanfattning  
 

• Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade om tidigare taget beslut i 
februari 2021 ang nya upptagningsområden med anledning av de nya 
skolorna.  
I nuläget är det en övervägande del elever i åk 9 på Parkdalaskolan i 
avvaktan på att den nya Snäckebacksskolan ska stå klar. Därmed kan 
inte både åk 5 och åk 6 från Fredriksbergsskolan flytta till höstterminen 
2023 då det blir för trångt. Risk- och konsekvensbedömningar är 
genomförda och samverkade.. 
Beslut om att flytta endast åk 6 från Fredriksbergsskolan till 
Parkdalaskolan faller inom inom förvaltningschefens delegation.   

• Vidare informerade förvaltningschefen kring ny chef för Ronneby 
Kulturskola som varit utannonserad. Rekryteringen har avbrutits pg a 
omorganisation av kulturverksamheten inom Ronneby kommun. 
Kommundirektören håller på att ta fram nytt organisationsförslag. 

• Bitr rektor Anna Larsson, Saxemaraskolan, slutar sin tjänst och 
rekrytering av ny bitr rektor är i sitt slutskede. 

• Rektor Ulf Nilsson, Gymnasieskolan Knut Hahn 2, slutar sin tjänst. 
Utannonsering av ledig rektorstjänst kommer att ske. 

•  Ett unikt forskningsprojekt inom förskolan mellan Ronneby kommun, 
Stockholms universitet och Uppsala universitet, startar år 2023 och pågår 
under tre år. Projektet, med fokus på lärande för hållbar utveckling, 
mångfald, flerspråkighet och digitalisering; är en praktiknära forskning 
där man följer förskollärarna i deras arbete. 

• Vidare informerade förvaltningschefen kring lokal kompetensutveckling 
för lärare och förskollärare och Kunskapskällans utbildning för 
förskollärare. 

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L), 
nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Robin Jonasson (KD), Karl-
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Arne Hultberg (S) och Fredrik Johansson (S), samt tjänstgörande ersättare 
Therese Eriksson (V). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

      

Propositionsordning 
 Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
     

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 15 Dnr 2023-000033 002 

Delegationer UN 2023 
 

Sammanfattning  
 Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2022-11-01—
2022-12-21, samt lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde 
Förskola 2022-12-08—2023-01-09, lista över delegationsbeslut tagna i 
Verksamhetsområde Grundskola 2022-10-20—2022-12-30 och 
delegationsbeslut över skolskjutsärenden tagna 2022-12-09—2022-12-29 har 
delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt. 

     

Bedömning 
I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tobias Ekblad kring de nya 
LAS-reglerna. Utbildningsförvaltningen har med stöd av HR identifierat ett 
arbetssätt och struktur för att möta de nya reglerna för LAS som trädde i 
kraft 2022.  
      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) . 

 

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 16 Dnr 2023-000034 000 

Delgivningar UN 2023 
 

Sammanfattning  
 Förteckning över nämndsledamöter Utbildningsnämnden 2023. 

Arbetsuppgiftsfördelning från nämnd till förvaltningschef. 

Budget 2023 (Plan 2024-2025), Ronneby Kommun, KF § 274:2022. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KF §198:2018. 

Uppdrag till Utbildningsnämnden från Kommunfullmäktige i Budget 2023. 

Statistik över antal födda år 2022. 

 

 2021.344-047 

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 
år 2022. 

 2022.25-627 

Statistik från IFO, dec 2022. 

 2022.206-047 

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för år 2022. 

 

 2022.277-047 

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa 
andra personalkategorier för 2022/2023. 

 

 2022.345-047 

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar 
karriärsteg för lärare för 2022/2023. 
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 2022.444-047 

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för år 2022. 

 

 2023.30-602 

Direktionsprotokoll från Cura Individutveckling 2022-12-09 

 

 2023.38-005 

Protokoll från Dataskyddsgruppen, Ronneby kommun 2022-12-08. 

 

 2023.39-041 

Utbildningsförvaltningen: Visualisering UN januari 2023. 

 

 2023.40-012 

Utbildningsförvaltningen: Årshjul för Utbildningsnämnden 2023. 

 

 2023.46-003 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-21 (KF §283:2022), 
Stadshuset, Ronneby Kommun; Ändring av reglemente för 
Utbildningsnämnden. 

     

Bedömning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) kommenterade Statistik från IFO, Årshjul 
för utbildningsnämnden och Visualiseringsrapport. Månatlig delgivning 
kommer att ske av dessa ”under punkten delgivning”.      

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L), 
nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Fredrik Johansson (S). 
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Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 17 Dnr 2023-000035 600 

Övrigt Utbildningsnämnden 2023 
 

Sammanfattning  
 

o Önskemål om geografisk karta i A3-format över verksamhetens 
förskolor och skolor framfördes. 

Verksamhetschef Charlotte Kansikas och Helena Carlberg-Andersson 
kommer att informeras av förvaltningschefen. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), 
nämndsledamot Tony Holgersson (SD) . 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

      

Propositionsordning 
 Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
     

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef    
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§ 18 Dnr 2023-000054 600 

Extrainsatt ärende: Diskussion kring barnrättsbaserade 
beslutsunderlag (Barnkonventionen). 
 

Sammanfattning  
Den 1 januari 202 blev FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) svensk lag.   

Barnkonventionen kräver att barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla 
beslut som rör barn. Alla rättigheter i konventionen ska respekteras på alla 
nivåer i samhället. 

      

Bedömning 
Diskussion fördes kring rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag och 
barnkonventionen. Utbildningsförvaltningen uppges följa en checklista vid 
handläggning av ärenden. Vidare får samtliga rektorer utbildning i 
barnkonsekvensanalys. 

På Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att framta nya 
protokollsmallar. Som en följd av detta arbete kommer även nya mallar för 
tjänsteskrivelser att framtas. En modell för att dokumentera om hänsyn tagits 
till Barnkonventionen kommer då eventuellt att ingå i tjänsteskrivelsen; som 
kopplas till protokollet. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) 
nämndsledamöterna Mohammed Teeti (V) och Helena Johansson (M). 

 

Yrkanden 
1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) yrkar att utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att tydligt implementera rutinen för barnrättsbaserade 
beslutsunderlag i sina tjänsteskrivelser fr o m februari månad.    

Som skäl för sitt yrkande anger Wretling följande; 

”Varje beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter 
tillvaratagits i enlighet med barnkonventionen. Rutin för barnrättsbaserade 
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beslutsunderlag vänder sig till alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Det är allas ansvar, såväl tjänstepersoner som politiker, att alltid beakta 
frågorna inför ett beslut som på något sätt berör barn.”   

      

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 

      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att tydligt 
implementera rutinen för barnrättsbaserade beslutsunderlag i sina 
tjänsteskrivelser fr o m februari månad 2023. 

Samtliga tjänsteskrivelser ska ha en underrubrik under ”Bedömning” som 
heter ”Barnrättsperspektivet”, där handläggaren ska ange om hänsyn tagits 
till detsamma. 

Under delrubriken ska följande tre frågor finnas upptagna och besvarade; 

1. Har en prövning av barns bästa gjorts utifrån rutinen? 

2. Har prövningen dokumenterats? 

3. Framkommer det i åtgärden/beslutet hur resultatet av prövningen har 
beaktats? 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Anna-Karin Sonesson, Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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