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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30—09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Stefan Österhof (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2022-05-19  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 87-89 
 RosMarie Ronnehed  

 Ordförande 

  

 
Silke Jacob (C) 

 

 Justerare 

  

 
Stefan Österhof (S)» 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-20   

Datum då anslaget tas ned 2022-06-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby.  
Närarkiv två år, därefter Ronneby kommunarkiv, Bräkne-Hoby. 

 

Underskrift 

  

 
RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare UN 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande/mötesordförande 
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande 
Rune Kronkvist (S) 
Malin Norfall (S) 
Tony Holgersson (SD) 
Tim Aulin (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Kenth Carlsson (M) 
Svietlana Leuchuk (M) 
Louise Edlund (M) 
Martin Moberg (S) 
Robin Bowin (V) 
Eva Kihlström Widstrand (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

Tjänstemän Tobias Ekblad, förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Gunilla Johansson, ekonom 
Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet 
Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola 
Henrik Lövgren, chef BIU OnLine 

Övriga Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund  
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§ 87 Dnr 2022-000023 004 

Fastställande av dag för justering 

 

Sammanfattning  

2:e vice ordförande Stefan Österhof (S) har utsetts som ordinarie justerare 

jämte nämndsordföranden Åsa Evaldsson (M) att justera 

utbildningsnämndens protokoll under mandatperioden 2019-2022. 

Nämndsordföranden Åsa Evaldsson (M) har anmält förhinder varför 1:e vice 

ordf Silke Jacob (C) denna dag övertar ordförandeskapet. 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) utses jämte ordföranden justera dagens 

nämndsprotokoll; inkl det omedelbart justerade nämndsprotokollet. 

    

Bedömning 

Vid frånvaro utses ersättare. Nämndsprotokollen signeras digitalt. 

    

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta; 

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-05-19 

genom digital signering. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-05-25 genom digital signering. 

      

Deltar i debatten 

Mötesordföranden/1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan 

Österhof (S). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar; 

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-05-19 

genom digital signering. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-05-25 genom digital signering. 
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________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 88 Dnr 2022-000024 004 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens dagordning/kallelse har behandlats i 

Ordförandeberedning och Beredningsutskott.  

Utbildningsnämnden har tillställts dagordningen i samband med 

kallelseutskick. 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) och nämndsledamot Tony Holgersson (SD) 

anmäler vardera en punkt att lyfta under ”Övrigt”. 

      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för nämnds-

sammanträdet 2022-01-20.   

      

Deltar i debatten 

Mötesordföranden/1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan 

Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 89 Dnr 2022-000212 049 

EU-ansökan från BIU  gällande integrationsinsatser. 
Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Henrik Lövgren, chef för Samhällskommunikation/projektledare BIU – 

Blekinge Integrations- och Utbildningscenter redogjorde för EU-ansökan 

gällande integrationsinsatser. 

 

EU-fonden AMIF har en utlysning för projekt inom integration och 

migration under våren 2022. Projekt kan finansieras till 90% av fonden.  

     

Bedömning 

Brist på integration beskrivs av många aktörer i samhället som ett av de 

största problemen vi har i Sverige och även i Ronneby. Det tar oftast alldeles 

för lång tid att känna sig inkluderad och bli integrerad i samhället, många 

blir det aldrig.  

 

Forskning och utredningar påvisar tre utmaningar som viktiga orsaker som 

försvårar integrationen. Dessa tre högt prioriterade samhällsutmaningar är 

ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom utbildning och nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden.  

 

För att lösa dessa utmaningar önskar Utbildningsförvaltningen genom BIU 

ansöka om EU-medel för att bygga en samproducerande värdekedja 

bestående av fyra tydligt definierade aktiviteter som tillsammans kommer att 

lägga grunderna för ett holistiskt, skalbart kraftnät för att optimera resultatet 

inom området migration och integration. Idéerna och visionen kommer från 

mer än 10 års verksamhet inom integrationsområdet, tre framgångsrika EU-

projekt och en digital plattform som kan länka samman aktörer med varandra 

så att alla individer, oavsett språk, utbildningsbakgrund eller bostadsort kan 

erbjudas kvalitativt stöd inom de områden som aktiviteterna hanterar. 

Projektet ska heta Europeiska Migrations- och Integrationsnätet (EMIN).  

 

Kort information om aktiviteter och dess insatsområden 

 

1. Förberedande: Global Integration 

BIU har länge arbetat direkt med målgruppen asylsökanden, i form av 

projekt kopplat till samhällsorientering och teoretisk och praktisk hälsa. Idag 
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bedrivs ett spännande sk TIA-projekt som fokuserar på att erbjuda 

asylsökanden individanpassad vägledning och jobbcoachning. Genom 

Global Integration och tidiga insatser redan innan flyktingen kommer till 

Sverige, kommer framtidens migrationspolitik kunna reformeras. Vi utgår 

från kompetensförsörjning, arbetsmarknadens behov och börjar rusta 

framtidens nyanlända redan innan de anländer till EU. 

 

I denna aktivitet kommer samverkan och samarbete att sökas med aktörer 

både i Sverige och utanför, såväl offentliga och privata, som inom det civila 

samhället. Projektet kommer att arbeta nära forskare från flera universitet 

och högskolor med syftet att anpassa en digital arbetsmodell inom ramen för 

EMIN.  

 

2. Hälsofrämjande: eHälsa Vux 

153 000 elever studerar på Sfi i Sverige. Det studerar idag fler elever på 

Vuxenutbildningen än på Gymnasieskolan, en stor andel tillhör AMIF:s 

målgrupp. Bedömningen var att elevantalet skulle minska snabbare efter att 

vågen av flyktingar ebbat ut, men flera orsaker ligger till grund för att det 

inte är fallet. Det vi vet är att elevsammansättningen på Vuxenutbildningen 

idag inte ser ut som den gjorde förr. Det handlar inte om att läsa upp ett eller 

flera betyg, nu handlar det om en betydligt mer heterogen grupp med större 

behov än vad som varit fallet tidigare. Många som arbetar inom 

vuxenutbildningen vittnar om nyanlända som bär med sig svåra 

krigstrauman som skapar stress och försvårar för möjligheter till inlärning. 

Det kan också handla om elever som har stått långt från arbetsmarknaden 

och som lider av psykisk ohälsa. Frågan om elevhälsa har länge debatterats 

och det har skrivits motioner till Riksdagen om den. Dessvärre är fortfarande 

vuxenutbildningen den enda skolform som saknar krav på en fungerande 

elevhälsa. EMIN önskar skapa en kvalitativ modell för en fungerande 

elevhälsa inom vuxenutbildningen för elever inom AMIF:s målgrupp. Vi kan 

göra det så kostnadseffektivt så alla huvudmän har råd med en fungerande 

elevhälsa. Låt oss addera eHälsa Vux, som kopplar ihop elevhälsa med 

studiehandledning på modersmål och kurser inom studieteknik, 

samhällsorientering, familjerådgivning och arbetsmarknadscoaching. 

Aktiviteten kommer att preparera elever inom Vuxenutbildningen för en 

svensk arbetsmarknad och samhällsliv. 

 

3. Stödjande/coachande: BIU 3.0 

Studiehandledning är en av de enskilt viktigaste stödinsatserna för nyanlända 

elever (SOU 2017:54; SOU 2019:18). BIU:s tidigare projekt har visat hur en 

samverkansmodell kan se ut för att öka tillgänglighet, likvärdighet och 

kvalitet inom studiehandledning på modersmål. BIU Online 3.0 kommer att 

ta nästa steg i att med kraft nå ut till alla elever inom AMIF:s målgrupp som 

kan nås av insatsen, i samtliga skolformer. Vi kommer att kunna fokusera på 
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ett samproducerande, vilket gör det möjligt för studiehandledare i andra 

regioner att ingå i nätverket och erbjuda insatser för elever i andra regioner. 

 

4. Etablerande: Hälsa Skola Jobb 

I gymnasieskolans Introduktionsprogram (IM) studerar många nyanlända 

elever och verksamheterna vittnar om att många elever lider av psykisk 

ohälsa. Efter avslutade gymnasiestudier har eleverna också svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Forskning visar samtidigt att nyanländas 

hälsostatus är sämre än genomsnittssvensken och eleverna på IM har lägre 

föreningsdeltagande, inte minst som föreningsledare, än andra ungdomar. 

Hälsa Skola Jobb syftar till att IM-elever inom AMIF:s målgrupp, via 

anpassade utbildningar och insatser, ska kunna bli anställningsbara i 

bristyrken hos kommunala och privata verksamheter inom barnomsorg samt 

vård och omsorg samt kompetensutvecklas till ledare inom föreningslivet. 

Aktiviteten är ett samarbete mellan BIU, andra kommunala förvaltningar 

samt regionala idrottsförbund (RF-SISU). 

     

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan till EU-fonden 

AMIF. 

     

Deltar i debatten 

Mötesordföranden/1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan 

Österhof (S), nämndsledamot Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Mötesordföranden/1.e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till föreliggande 

tjänsteförslag och ställer frågan om utbildningsnämnden kan ställa sig 

bakom ansökan till EU-fonden AMIF.. 

      

Propositionsordning 

Mötesordföranden/1.e vice ordf Silke Jacob (C) finner att utbildnings-

nämnden beslutat att ställa sig bakom ansökan till EU-fonden AMIF.      
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Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan till EU-fonden AMIF. 

Ärendet har justerats omedelbart. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Henrik Lövgren, Chef BIU OnLine 

 

 


