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Se särskild förteckning 

 Ersättare 
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Underskrifter 
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Paragrafer §§ 128-130 
   

 Ordförande 

RosMarie Ronnehed  

  
Silke Jacob (C)) 

 

 Justerare 

  

 
Anna-Karin Wallgren (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-13   

Datum då anslaget tas ned 2020-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Nämndsekreterare UN 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Silke Jacob (C), mötesordf/1:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Kajsa Svensson (M) 
Lars-Olof  Wretling (L) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Tony Holgersson (SD) 
Sandra  Bergkvist (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) 
Johnny Håkansson (S) 
Jesper Grönblad (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

Tjänstemän Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef 
RosMarie Ronnehed, Nämndsekreterare UN 
Ingela Berg, Verksamhetschef Förskola 
Gunilla Johansson, Ekonom 
Jeanette Mauritzsson, Ekonom 

Övriga Nina Mattsson, Lärarförbundet 
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§ 128 Dnr 2020-000367 630  
Riktlinjer för plats på Nattis Ronneby kommun. Förslag.  
Omedelbar justering. .......................................................................... 4 

§ 130 Dnr 2020-000493 630  
Förslag till hyra av lokal för förskoleverksamhet för att möta behovet. 
Omedelbar justering. .......................................................................... 8 
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§ 128 Dnr 2020-000367 630 

Riktlinjer för plats på Nattis Ronneby kommun. Förslag. 
Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Enligt skollagen (25 kap. 5 §) ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg 

för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning 

det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i 

övrigt. 

 

Ronneby kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till 

vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på tidiga morgnar, 

sena eftermiddagar, kvällar, nätter och helger. Sådan omsorg erbjuds vid 

behov från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 

13 år. 

Då det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer har nedanstående förslag tagits 

fram av berörd rektor och verksamhetschef. 

 

Förslag 
 
Riktlinjer för plats på Nattis Ronneby kommun 
 
 
Enligt skollagen (25 kap. 5 §) ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg 
för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation 
i övrigt. 
 
Ronneby kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till 
vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på tidiga morgnar, 
sena eftermiddagar, kvällar, nätter och helger. Sådan omsorg erbjuds vid 
behov från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet 
fyller 13 år. 
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Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? 
 
Vårdnadshavare som har barn vilka är folkbokförda i Ronneby kommun. 
 
 Behovet av Nattis plats ska vara återkommande med kontinuitet, 

vilket innebär stadigvarande arbetsschema över minst 3 månader.  

 Intyg från arbetsgivaren som styrker att familjen har behov av 

barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan 

och inför varje terminsstart samt på begäran av rektor. 

 Vårdnadshavare som har delad vårdnad, men är folkbokförda på 

olika adresser förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på 

obekväm arbetstid.  

 Sammanboende som är folkbokförda eller bor på samma adress 

jämställs med förälder/vårdnadshavare om han/hon sammanbor i 

äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. 

 Vårdnadshavare säger upp sin plats, på ronneby.se då behov inte 

längre finns. 

 Om platsen inte använts på 3 månader säger kommunen upp 

platsen. 

 Uteblir man vid 3 tillfällen, utan att meddela verksamheten, så sägs 

platsen upp. 

 Schema för behov av omsorgstid kommer att begäras in för sex 

veckors intervaller. Detta för att kunna planera för bemanning och 

schemaläggning. 

 Vid behov av omsorg med kortare varsel, så tillmötesgås det om 

verksamheten tillåter och personal finns på plats. 

 
Om möjligt erbjuds plats till 

 barn till vårdnadshavare som bara behöver Nattis ibland och på 

oregelbundna tider. 

 
Gäller alla 

 Ansökan görs på ronneby.se  

 Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 

under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet. 
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 Om barnet får syskon upphör placeringen enligt 3 månaders regeln.  

 Ny ansökan ska göras om det finns behov av Nattis när 

föräldraledigheten är över. 

 

Bra att veta 

 Plats på Nattis kombineras med dagplacering i mån av plats och kan 

vara på annan förskola eller fritidshem. 

 Vardagar lämnas barn tidigast klockan 14.00. 

 Senaste tid för hämtning är kl. 22.00. Därefter blir det övernattning. 

Hämtning på morgonen efter övernattning följer helt vårdnadshavarens 

behov och schema. 

      

Bedömning 

Min bedömning är att verksamheten liksom vårdnadshavare är i behov av 

tydliga riktlinjer för att få mottagande och placering på Nattis att fungera bra och 

smidigt. 

     

Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden godkänner och beslutar om att fastställa 

ovanstående förslag om riktlinjer för Nattis Ronneby kommun. 

      

Deltar i debatten 

Mötesordföranden Silke Jacob (C), nämndsledamöterna Kajsa Svensson 

(M), Tony Holgersson (SD), Lars-Olof Wretling (L) och Rune Kronkvist 

(S), samt tjänstgörande ersättare Lars Sager (M). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för Nattis i 

Ronneby kommun med vissa redaktionella förändringar. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 
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Exp: 

Ingela Berg, Vch Förskola 
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§ 130 Dnr 2020-000493 630 

Förslag till hyra av lokal för förskoleverksamhet för att 
möta behovet. Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Behovet av lokaler för förskoleverksamhet i Ronneby kommun är känt sedan 

tidigare. Se bl a utredning 2018-04-05 Dnr.2018.124-630 (14982) gjord av 

Inger Hjort samt Strategisk plan 2017-03-14 Dnr:2017.118-630.  
Läget blev extra ansträngt då en förskola på Påtorp med två avdelningar brann upp 

strax för semestern. 2020-10-16 blev dessutom en avdelning Påtorps förskola 

belagd med nyttjande förbud. I väntan på att ev nya förskolor byggs och att 

paviljonger blir placerade på Espedalens skolgård så måste tillfälliga lokaler hyras 

för att möta behovet och placera barnen inom 4 månader, vilket skollagen 

föreskriver.  

Vi har idag totalt ca 145 barn i kö i Ronneby kommun, för plats i december till och 

med februari, vilket motsvarar ca 11 avdelningar.  

Kortsiktigt krävs att förskoleverksamheten i Ronneby kommun hyr in sig i ett antal 

lokaler för att möta det akuta behovet. Aktuella lokaler medger ca 2 avdelning per 

lokal, vilket inte är optimalt för att bedriva en kostnadseffektiv förskola, då större 

enheter är att föredra. Men lokalerna lämpar sig väl för ett kortsiktigt perspektiv på 

ca 5 år. Se förslag nedan. 

Långsiktigt krävs att, förutom nybyggnationen uppe på Skogsgårdsskolans område, 

ytterligare en ny större förskola byggs för plats till ca 120 barn i Ronneby.  

Nytt förslag är nu Grönaslätt, i utkanten av Älgbacken. En placering som är lämplig 

med tanke på att den ger möjlighet till att ta emot barn från både Saxemara, Ekenäs 

och centrala Ronneby. Ärende lämnat till Kommunfullmäktige av Mex-gruppen. 

      

Bedömning 

Ersättning behövs till två avdelningar Påtorp samt täcka behovet i barnkön.  

Vi har 61 barn under perioden december till februari, som vi inte kan placera 

enligt 4 månadersregeln, bara i centrala Ronneby.  

Kallinge har 32 barn som inte kan placeras under perioden december till 

februari.  

I Hoby finns ett akut behov av 1 - 2 avdelningar, cirka 18 barn.  

Saxemara skola F-6 behöver mer lokaler redan nu och då kan förskolan bara 

ha 25 barn där, nu är det 35 barn. Alltså 10 barn till som ska placeras om till 

annan förskola. 8 barn står sedan tidigare i kö till Saxemara. 
Listerby och Johannishus har tillsammans en kö på 25 barn, men försöker skapa två 

uteavdelningar på Backsippan för att möta kön. 

Om vi räknar barnkön Ronneby centralort, Kallinge, Hoby, Saxemara och 

omplacering av Saxemara, så har vi ca 130 barn i behov av plats redan i 
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jan/feb. Avdelning Fjärilen på Skogsgårdskolans förskola kommer att vara klar i 

början av mars och tar ca 12 - 13 småbarn. Kvar ca 117 barn i behov av plats. De 

flesta är då småbarn, vilket innebär ca 12 barn per grupp/avdelning. Det innebär ca 

10 avdelningar och då har vi inte räknat in de barn som kommer att behöva 

plats från mars och framåt. 

 

Följande lokaler finns att tillgå/hyra. Det skulle innebära 5,5 avdelningar och 

behovet är minst 11 avdelningar för att täcka behovet t o m februari.  

Beslut krävs för att täcka kostnader för personal, drift och inventarier för    

 respektive lokal.  Kostnader för samtliga objekt redovisas under i tabellform.  

 
1) Älgbacken 4 används i dag av ”Kortis” som lämnar lokalerna 1 februari 2021 

om allt går som planerat för att flytta till Vidablick. Lokalerna skulle inrymma 

2 avdelningar, alltså motsvarande de vi förlorade i branden på Påtorp. 

Fastighetsägaren förbättrar ute miljön. Lokalerna ägs av Westergren 

fastigheter som redan har ett avtal med omsorgen t o m 2022. Enligt vår 

lokalstrateg Hanna Bodesund, så är det bättre att skriva om avtalet än att bara 

överta det. Avtal skrivs från den 1 februari 2021. 

 

Älgbacken 4 

Drift Nämnd 
Kostnad 
per månad 

Kostnad per år. 
Avrundat till hela 
tusental 

Hyra UN 59 916 719 000 

Drift - Hushållsel och sopor UN 2 667 32 000 

Städ, två avdelningar UN 7 750 93 000 

Pedagogisk personal två arbetslag från 
Påtorp UN 0 0 

Kostpersonal 37,5% UN 13 800 166 000 

ped.mtrl till förskolan, årsbelopp 
drift,fördelas ej per månad. UN 0 16 000 

Kost- transport TFKN 6 708 80 000 

    90 841 1 106 000 

        

        

Investering       

Kostutrustning - matvagnar TFKN   150 000 

Kostutrustning - tallrikar mm UN   10 000 

Möbler och utrustning till förskolans 2 avd UN   600 000 

      760 000 
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2) AF:s gamla lokaler, Ernst 7, Ronneby, beläget mitt i stan. Fina lokaler som 

kan inrymma 2 avdelningar. Två avdelningar för att möta behovet av plats i 

innerstan. Vissa anpassningar behöver göras invändigt och på utegården för att 

anpassas till barnens behov. Lokalerna kan vara klara att tas i bruk i mitten av 

februari. Lokalerna ägs av Samhällsbyggnadsbolaget, nu Kuststaden.  

 

AF Ernst 7 

Drift Nämnd 
Kostnad per 
månad 

Kostnad per år. Avrundat 
till hela tusental 

Hyra UN 64 167 770 000 

Drift - Hushållsel och sopor UN 3 583 43 000 

Städ, två avdelningar UN 11 667 140 000 

Pedagogisk personal 2 x 2,75 UN 246 000 2 952 000 

Kostpersonal 37,5% UN 13 800 166 000 

ped.mtrl till förskolan, årsbelopp 
drift,fördelas ej per månad. UN 0 16 000 

Kost- transport TFKN 6 708 80 000 

    345 925 4 167 000 

        

        

Investering       

Kostutrustning - matvagnar TFKN   150 000 

Kostutrustning - tallrikar mm UN   10 000 

Möbler och utrustning till förskolans 
2 avd UN   600 000 

      760 000 

 

 

3) Friskyttevägen 8 lokaler som lämnas av ”Kortis” som flyttar mars/april 2021. 

Därefter renoveras lokalerna. Lokalerna lämpliga för 1,5 avdelningar. Ligger 

intill Ekorren och Tallen. Klart att övertas tidigast oktober 2021. Hyresavtal 

med Ronnebyhus som kan tas över från omsorgen. Avvaktar med ekonomisk 

kalkyl tills renovering av lokalen är klar. 

 

Långsiktigt behov skulle lösas genom nybyggnation av en förskola för 120 barn, ca 

8-10 avdelningar, i Ronneby. Olika förslag har tidigare lyfts fram, men nu har en 

mycket lämplig tomt på Grönaslätt i utkanten av Älgbacken lyfts fram som en 

möjlig plats. En placering som är lämplig med tanke på att den ger möjlighet till att 

ta emot barn från både Saxemara, Ekenäs och centrala Ronneby. Ärende lämnat till 

KF av Mex-gruppen. 
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Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta enligt ovanstående förslag: 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

uppdra åt ordföranden i utbildningsnämnden att teckna hyresavtal för 

Älgbacken 4 för att öppna förskoleverksamhet, två avdelningar, under 5 år. 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

uppdra åt ordföranden i utbildningsnämnden att teckna hyresavtal för lokal på 

Ernst 7 för att öppna förskoleverksamhet, 2-3 avdelningar. 

 Att besluta uppdra åt utbildningsförvaltningen att fortsätta dialogen med 

hyresvärden för Friskyttevägen 8 för att utreda möjligheterna att öppna förskola 

i byggnaden under 2021 för att öppna förskoleverksamhet, 1,5 avdelning. 

 Att tillstyrka förslag om att bygga förskola på Grönaslätt utreds.  

 

      

Deltar i debatten 

Mötesordföranden Silke Jacob (C), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S), 

Christer Stenström (M), Tony Holgersson (SD) och Kajsa Svensson (M), 

samt tjänstgörande ersättare Lars Sager (M). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar: 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

uppdra åt utbildningsnämndens ordförande att teckna hyresavtal för Älgbacken 

4 för att öppna förskoleverksamhet, två avdelningar, under 5 år. 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

uppdra åt utbildningsnämndens ordförande att teckna hyresavtal för lokal på 

Ernst 7 för att öppna förskoleverksamhet, 2-3 avdelningar. 

 Att besluta uppdra åt utbildningsförvaltningen att fortsätta dialogen med 

hyresvärden för Friskyttevägen 8 för att utreda möjligheterna att öppna förskola 

i byggnaden under 2021 för att öppna förskoleverksamhet, 1,5 avdelning. 

 Att tillstyrka förslag om att bygga förskola på Grönaslätt utreds.  

 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef          


