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Svetlana Leuchuk (M) 
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§ 183 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. 

2:vice ordförande Stefan Österhof (S) har anmält förhinder varför 
nämndsledamot Rune Kronkvist (S) föreslås 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 2022-11-17 
genom digital signering. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-11-24 genom digital signering. 

     

Beslut 
 

Utbildningsnämnden beslutar; 

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-11-17 
genom digital signering. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-11-24 genom digital signering. 

 

________________ 

Exp: 

Akten   
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§ 184 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. 

     

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för 
nämndssammanträdet 2022-11-17. 

     

Beslut 
 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 185 Dnr 2022-000448 612 

Beg om remissyttrande ang förslag till ändrade 
programstrukturer med anledning av ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet. Omedelbar justering. 
 

Sammanfattning  
Den 25 oktober fick utbildningsförvaltningen underlaget för remissyttrande. 
Inlämning av yttrande till Skolverket ska ske senast den 21 november 2022. 
Då yttrandet ska lämnas av Ronneby kommun och inte enbart av 
utbildningsnämnden måste yttrandet också hanteras av kommunstyrelsen 
innan den 21 november.  

 

Bedömning 
Nästa utbildningsnämnd är den 17 november och inlämning av handlingar 
för att ordförande och beredningsutskott skall få dem tillhanda är den 2 
november. Utbildningsförvaltningens bedömning är att det inte finns 
möjlighet, att med så kort framförhållning, kunna leverera ett yttrande som 
håller önskvärd kvalitet och belyser samtliga aspekter samt konsekvenser. 
Det är olyckligt att kommunen inte ges möjlighet att yttra sig på ett 
tillfredställande sätt i en viktig fråga.   

 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i frågan då ett 
yttrande bör belysa samtliga aspekter, vilket inte är möjligt med så kort 
framförhållning.     

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson 
(SD) och Lars Sager (M). 

 

Yrkanden 
 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att 
formuleringen ” att det inte finns möjlighet, att med så kort framförhållning, 
kunna leverera ett yttrande som håller önskvärd kvalitet och belyser 
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samtliga aspekter samt konsekvenser. Det är olyckligt att kommunen inte ges 
möjlighet att yttra sig på ett tillfredställande sätt i en viktig fråga” tillförs 
beslutsformuleringen. 

     

Propositionsordning 
 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
ställa sig bakom föreliggande beslutsförslag med den av ordföranden 
föreslagna kompletteringen av beslutsformuleringen. 

     

Beslut 
 

Utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i frågan då ett yttrande bör 
belysa samtliga aspekter, vilket inte är möjligt med så kort framförhållning 
att det inte finns möjlighet att kunna leverera ett yttrande som håller 
önskvärd kvalitet och belyser samtliga aspekter samt konsekvenser.  
Det är olyckligt att kommunen inte ges möjlighet att yttra sig på ett 
tillfredställande sätt i en viktig fråga. 

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 186 Dnr 2022-000446 041 

Uppföljning av budget oktober 2022. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger följande i sina kommentarer till 
budgetuppföljningen; 

Prognosen efter oktober visar på ett underskott på 5 599 tkr. En förbättring 
från förra prognosen med ca5 000 tkr.  Sedan förra prognosen har 
utbildningsnämnden fått beviljat tilläggsanslaget från centrala konton för den 
privata förskolan i Kallinge på 3 400tkr.  

      

Bedömning 
Vi ser även att utbetalningarna till fristående förskolor minskat då det är 
färre barn som väljer fristående förskola, vilket då påverkar prognosen på ett 
positivt sätt.  Resultatet inom gymnasieskolan ser något bättre ut och där har 
också det ökade elevantalet till stor del kunnat hanteras inom befintlig 
organisation.  

Liksom tidigare är det ett stort överskott inom förskolan tack vare de 
åtgärder som vidtagits för att anpassa organisationen utifrån barnantal och 
tilldelade besparingar. Det finns en tilltagande oro hur omvärldsläget och 
förhöjda priser samt elförbrukningen kommer påverka budgeten både på kort 
och lång sikt.    

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades på 
verksamhets- och enhetsnivå, liksom nettokostnad per verksamhet. (Vht 411 
förskola, vht432 grundskola, vht 431 förskoleklass, vht 434 gymnasium, vht 
435 gymnasiesärskola, vht 440 flygteknik, vht 442 Vux, vht 461 sfi, vht 475 
ros-team och vht 495 administration centralt.) Interkommunala ersättningar 
(IKE) genomgicks och kommenterades. 

 

    

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 
nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Rune Kronkvist (S) och Lars 
Sager (M), tjänstgörande ersättaren Johnny Håkansson (S) och ersättaren 
Ewa Kilström-Widstrand (SD). 
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Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

      

Omröstningsresultat 
 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

     

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ekonomienheten 
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§ 187 Dnr 2022-000035 041 

Budgetprocess för Utbildningsnämnden under året 
2022. 
 

Sammanfattning  
Visualiseringsrapporten har reviderats något för att tydliggöra processen. 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) framför önskemål om att rapporten 
kompletteras med prognoser utöver budgetdokumenten. 

Diskussioner kommer att föras i partigrupperna och ev synpunkter på 
förändringar i visualiseringen av budgetprocessen behandlas ånyo vid 
december månads nämndssammanträde. 

Besparingar på ca 18 Mkr har resulterat i en budget som nu redovisar en 
avvikelse på ca -5 Mkr. Visualiseringsrapporten ger en överblick över de 
åtgärder som lett till det resultatet. 

     

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S) 
och Tony Holgersson (SD). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 
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Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ekonomienheten 
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§ 188 Dnr 2022-000445 619 

Nämndsinformation Yrkeshögskola Flygteknik 
 

Sammanfattning  
Rektor Magnus Magnusson delgav utbildningsnämndens ledamöter en 
lägesrapport gällande Flygteknik Yrkeshögskoleutbildning. 

Inledningsvis gavs en historisk tillbakagångsblick, där en ansökan om att få 
bedriva yrkeshögskola ingavs år 2021 följt av en ansökan om utökat tillstånd 
enligt EASA. I mitten av år 2022 erhölls tillstånd  EASA och kursstart för 
yrkeshögskoleutbildning  åk 1 påbörjades hösten 2022, med en första 
examen 2024. Förnyad ansökan om YH ska inges år 2025. 

Myndigheten för yrkeshögskola inkom med krav på komplettering av 
ansökan för att motivera statsbidragets storlek. Utbildningsnämnden delgavs 
de motiveringar som gavs.  

Vidare redogjorde rektor Magnus Magnusson för uppbyggnaden av 
flygteknikutbildningen, bestående av; 

- Teoriutbildning 

- Praktikutbildning 

- Extern praktik i flygunderhållsorganisation 

- Teoretiska kunskapsprov 

- Praktiska prov 

- Examensarbete 

Samtliga moment godkända ger skolan rätt att utfärda en Kvalificerad YH-
examen och med minst 20% närvaro även en CoR Basic Training. 

Verifierad 2 till 5 års yrkeserfarenhet i EASA-godkänd flygunderhålls-
organisation ger TS rätt att utfärda ett Certifikat Flygtekniker kat B1 

Inom yrket ges utbildningar på specifik flygplanstyp som utvidgar 
certifikatet. Behörighet att arbeta med flygplan omprövas av företaget var 
24’e månad 

Studieplan, arbetsmarknadens efterfrågan, yrkeslivsanknytning och praktik 
kommenterades, liksom utbildningsmaterial och examinationsdatabas. 

Vidare informerades kring yrkeshögskolans ledningsgrupp som genomför 
sammanträden fyra gånger per år. 
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Vidare informerade Magnusson kring beslutsprocessen inom garnisonen 
med hänsyn till att FM växer. Verksamhetsanpassning steg 1 av 3 är klart. 
Lokalerna är väl avpassade för ändamålet. Internatföreståndaren har i uppgift 
att ge stöd med bostadsförmedling. Studentbostäder har ställt iordning ett 
hus.  

Elevrekrytering och marknadsföring kommenterades. Ca 70 sökande elever i 
första omgången, varav cirka 40 behöriga. Tjugo elever antagna vid 
kursstart.  

För att hålla isär kravställning identifieras tre skolor med olika struktur och 
examinationsrätt, men med så pass lika uppdrag att de har gemensam 
organisation och daglig operativ ledning; 

- Gymnasial Flygteknikutbildning 

- Yrkeshögskola med Flygteknikutbildning 

- EASA Part 147 skola med Flygteknisk grundutbildning 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson 
(SD), Lars Sager (M), Rune Kronkvist (S), Tim Aulin (SD) och Lars-Olof 
Wretling (L), tjänstgörande ersättaren Martin Moberg (S) och  ersättaren Eva 
Kilström-Widstrand (SD). 

 

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

     

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 
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Exp: 

Magnus Magnusson, rektor Ronneby Flygteknikutbildning 
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§ 189 Dnr 2022-000343 619 

Nämndsinformation gällande länsövergripande 
projektet med regional samordning av musik- och 
kulturskolorna. 
 

Sammanfattning  
Flera musik- och kulturskolor i Sverige har de senaste åren börjat med en 
formell samordning av sina verksamheter regionvis för att på olika sätt göra 
dem mer tillgängliga och likvärdiga, utöka utbudet och ge större möjligheter 
för särskilt intresserade ungdomar att fördjupa sig i sina kulturuttryck – kort 
sagt, att göra mer och bättre kulturskoleverksamhet för barn och unga i 
regionen. Under läsåret 22-23 pågår ett projekt kring regional samordning 
även i Blekinge. 

 

Uppdragsgivare för projektet är Blekinges musik- och kulturskolor med stöd 
av Kulturrådet och Region Blekinge. Vi har projektanställt en regional 
samordnare på 40% som regelbundet rapporterar till och samverkar med 
musik- och kulturskolecheferna. Regionen bekostar 50% av projektet, 
Kulturrådet 30% och kommunerna bekostar tillsammans de resterande 20% 
ur respektive musik-/kulturskolas budget. Det finns medel till samordnarens 
lön, resor och studiebesök samt inspiration genom t ex gästföreläsare. 

 

Syftet med projektet i år är främst att utreda vilka effekter en ökad 
samverkan kan bidra med. Samordnaren kommer att inhämta information 
och erfarenheter hos andra som redan har en regional samordning i drift, leda 
det regionala utvecklingsarbetet. Den här informationen lämnas till 
uppdragsgivarna i slutet av läsåret tillsammans med förslag på hur vi skulle 
kunna jobba med samordning framöver.  

 

Fokusområden är; 

  * Kompetensförsörjning/kompetenssamnyttjande 

  * Kompetensutveckling 

  * Kommunövergripande kurser, länsorkestrar, festivaler m m 

  * Marknadsföring av verksamheterna mot målgruppen 
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* Verksamheternas relevans för barn och unga genom hela grundskole- och 
gymnasietiden 

* Samverkan med kulturinstitutioner och -aktörer i regionen 

Vi musik- och kulturskolechefer, tillsammans med vår personal, tror att 
regional samordning kan leda till såväl ökad bredd, djup och kvalitet i länets 
musik- och kulturskolor och ökar verksamheternas relevans och attraktivitet 
hos kommunernas barn och unga.   

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
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§ 190 Dnr 2022-000443 630 

Begäran om remissyttrande gällande avsiktsförklaring 
privat förskola i Bustorp. 
 

Sammanfattning  
Ronneby kommun planerar att teckna avsiktsförklaring med GBJ 
Samhällsfastigheter gällande ensamrätt att diskutera förskola på området 
Bustorp 1:38 (Bustorps gård). Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
ärendet till Utbildningsförvaltningen, för att få Utbildningsförvaltningens 
syn på behovet av förskoleplatser totalt, samt utifrån placeringen av förskola 
vid Bustorps gård. 
 
Utbildningsförvaltningen ser inte ett behov av fler förskoleplatser i 
kommunen totalt och inte heller i den delen av kommunen där den nya 
förskolan planeras. Om en ny förskola etableras i Bustorp, kommer det 
innebära en utökad avveckling av befintliga förskolor..  

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Ronneby kommun inte har 
behov av fler förskoleplatser – idag eller på sikt (utifrån nu kända uppgifter). 
Antalet barn som föds i kommunen minskar, vilket innebär att antalet barn 
som börjar på förskolan är färre än det antal barn som slutar förskolan för att 
börja grundskolan. Siffrorna för 2022 visar på en ännu kraftigare minskning 
än tidigare år (226 barn födda till och med 2022-10-26). 
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Utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt med att avveckla tillfälliga och 
mindre enheter och har redan idag avdelningar vilande. Avvecklingsplanen 
redovisas för Utbildningsnämnden tre gånger per år, senast nu i oktober 
(bifogas nämndsprotokollet).  
 
Ett beslut om att etablera en ny förskola i området Bustorp skulle innebära 
en mer omfattande avveckling av befintliga kommunala förskolor, eftersom 
budget påverkas av antalet barn i verksamheten och kostnader för tomma 
platser måste minimeras. 
 
Bustorps gård tillhör detaljplaneområde Bustorp 1:38, som angränsar till 
Bustorp 1:26 (Hästaberget). Enligt enheten för Strategisk samhällsplanering 
planeras i dessa områden för 30 respektive 80 hushåll. Inte långt ifrån 
Bustorp (ca 2 km) byggs i skrivande stund kommunens största förskola, 
Persborgs förskola, med 12 avdelningar och plats för 180 barn samt Omsorg 
under kvällar, nätter och helger (slarvigt benämnt Nattis). Utöver Bustorp 
1:26 och Bustorp 1:38 finns planprojekt (se ej namngivna områden på kartan 
nedan) som det ännu inte finns uppgifter om planerat antal hushåll för. 

 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att befintliga förskolor kan täcka 
det behov som kan uppstå utifrån nybyggnation i området. 
 
 
 
 
Antalet födda barn i kommunen har minskat i flera år; 
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Gällande minskningen av födda barn per september – se nedan; 

 
   

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ta denna 
tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 
nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Tony Holgersson (SD), 
tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att bifall enligt tjänsteförslaget. 
 
Tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
 
Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar avslag på tjänsteförslaget och bifaller 
avsiktsförklaringen privat förskola i Bustorp. 

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att det föreligger två förslag och 
ställer ordförandens bifallsyrkande mot nämndsledamot Lars Sagers (M) 
avslagsyrkande mot varandra. 
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Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens 
förslagsyrkande.      

      

Reservation 
Nämndsledamot Lars Sager (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslut 
 

Utbildningsnämnden antar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 191 Dnr 2022-000319 192 

Motion från Mia Persson (MP) Gröna skolgårdar i 
Ronneby Kommun 
 

Sammanfattning  
Miljöpartiet har inlämnat en motion – Gröna skolgårdar, med förslag om  

- Att samtliga förskolor och skolor får tillgång till motorikbanor på sina skol- 
och förskolegårdar 

- Att dessa motorikbanor så långt det är möjligt, byggs av material från 
avverkning i kommunägda skogar 

- Att samtliga förskolor och skolor får tillgång till någon typ av grönyta på 
sin skol- eller förskolegård 

 

Utbildningsförvaltningen ansvarar inte för verksamheternas utemiljöer, men 
ser generellt positivt på både motorikbanor och grönytor.  

 

Bedömning 
Miljöpartiets motion består av tre förslag: 

- Att samtliga förskolor och skolor får tillgång till motorikbanor på sina skol- 
och förskolegårdar 

- Att dessa motorikbanor så långt det är möjligt, byggs av material från 
avverkning i kommunägda skogar 

- Att samtliga förskolor och skolor får tillgång till någon typ av grönyta på 
sin skol- eller förskolegård 

 

Utbildningsförvaltningen ställer sig generellt positiv till såväl motorikbanor 
som grönytor i verksamheternas utemiljö, men har inte ansvar för att varken 
planering, finansiering eller drift- och underhåll av verksamheternas 
utemiljöer. Utbildningsförvaltningen kan därför inte avgöra om det är 
lämpligt eller möjligt att genomföra förslaget.  

 

Några verksamheter har redan idag grönytor och motorikbana i någon 
omfattning. Många verksamheter har också tillgång till naturliga grönytor i 
verksamhetens direkta närhet.  
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Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att generellt ställa sig 
positiv till motorikbanor och grönytor i verksamheternas utemiljö, men har 
inte ansvar för utemiljöernas planering, finansiering eller drift- och 
underhåll. Av den anledningen bör frågan utredas och besvaras av ansvarig 
verksamhet.   

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S), 
Tony Holgersson (SD) och Lars Sager (M). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande tjänsteförslag att generellt ställa 
sig positiv till motorikbanor och grönytor i verksamheternas utemiljö, men 
har inte ansvar för utemiljöernas planering, finansiering eller drift- och 
underhåll. Av den anledningen bör frågan utredas och besvaras av ansvarig 
verksamhet. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Ann-Charlotte Wernered, Verksamhetschef förskolor 
Charlotte Kansikas, Verksamhetschef grundskolor 
Erica Hallberg, Verksamhetsutvecklare    
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§ 192 Dnr 2022-000313 101 

Revisionen: Granskning av kommunens arbete för att 
motverka psykisk ohälsa 
 

Sammanfattning  
EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ronneby kommun granskat 
kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
ändamålsenliga strategier och tillräcklig samverkan med externa aktörer 
avseende invånare med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen 
är att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del har ändamålsenliga 
strategier och samverkan. 
 
Bland annat rekommenderar EY kommunstyrelsen, socialnämnden, 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden: 
 
Tillse att hållbarhetsstrategins inriktning psykisk hälsa omsätts i aktiviteter 
och/eller handlingsplan för det nämndspecifika arbetet. 
 
Säkerställa tydlig dokumentation av de aktiviteter som ska genomföras för 
att nå gemensamma målsättningar i externa samarbeten och uppföljning av 
hur kommunen bidrar till målsättningen.  

 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningen delar uppfattningen att hållbarhetsstrategins 
inriktning psykisk hälsa inte konkretiserats med nämndspecifika mål eller 
aktiviteter. Implementeringen av hållbarhetsstrategin är ett pågående arbete 
vilket är en av förklaringarna. Ytterligare en förklaring är att 
utbildningsnämnden enligt skollag ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Det är genom detta systematiska kvalitetsarbete som nämnd 
och förvaltning följer upp verksamhetens arbete samt sätter indikatorer och 
aktiviteter. Utbildningsnämndens arbete styrs primärt av de lagar som ligger 
inom utbildningsväsendet. Dock har man tagit beslut om kommunala 
nämndspecifika mål. Som EY också konstaterar kan flera av dessa mål också 
kopplas till arbetet med att motverka psykisk ohälsa: 

 

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra 
skolgång och en hälsosam skolmiljö. 
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I våra verksamheter lyssnar vi på barn och unga och tar hänsyn till deras 
behov. 

Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö. 

 

Till samtliga mål har sedan utbildningsförvaltningen knutit både indikatorer 
och aktiviteter. Det är sedan utbildningsförvaltningen som ansvarar för att 
aktiviteterna utförs och följs upp och återrapporteras till nämnd. 
Återrapporteringen sker enligt ett beslutat årshjul men också genom 
delårsrapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

En gemensam aktivitet som ska genomföras och som följs upp både 
kommunövergripande och inom respektive förvaltning är MHFA (Mental 
Health First Aid), första hjälpen mot psykisk ohälsa. Personal från alla 
förvaltningar och bolag ges möjligheten att delta i denna utbildning och 
bland annat utbildningsförvaltningen har utbildat instruktörer till 
utbildningen. I ett första skede ska alla chefer på utbildningsförvaltningen gå 
utbildningen men under hösten 2022 kan även andra personalgrupper delta i 
den två dagar långa utbildningen.  

Utbildningsförvaltningen ser att kopplingen till den beslutade 
hållbarhetsstrategin kan förtydligas. Detta har nu underlättats då man via 
verktyget Stratsys kan ”tagga” aktiviteter och indikatorer till en specifik 
strategi eller plan vilket i sin tur underlättar uppföljningen på aggregerad 
nivå. Detta är nödvändigt när flera nämnder är involverade i arbetet och 
bidrar därmed att strategin i sig kan följas upp på ett enklare sätt.  

Då samtliga nämndmål kvarstår även för 2023 kommer därmed de 
förvaltningsspecifika aktiviteterna som han anknytning till 
hållbarhetsstrategin och psykisk hälsa att ”taggas” för att på så sätt förtydliga 
nämndens arbete med hållbarhetsstrategin och för att motverka psykisk 
ohälsa. 

 

Avseende externa samarbeten instämmer utbildningsförvaltningen att 
dokumentationen av de externa samarbetena som avser psykisk hälsa bör 
säkerställas och bli tydligare. Det finns en så kallad länsövergripande 
överenskommelse där ansvarsfördelningen mellan kommuner, även internt, 
och regionen ska vara tydlig avseende arbetet mot psykisk ohälsa. Den är 
fortfarande under revidering men planeras att beslutas i kommunfullmäktige 
innan årsskiftet. Det har också identifierats att det saknas ett gemensamt 
avvikelsehanteringssystem där vi kan hantera avvikelser som identifierats 
utifrån överenskommelsen. Där har en arbetsgrupp från olika kommuner och 
regionen tillsatts. Utbildningsförvaltningen välkomnar ett sådant gemensamt 
avvikelsehanteringssystem som kommer underlätta dokumentationen. 
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Samtidigt bör det vara tydligt att när en extern samverkan inleds bör mål och 
effekter av samarbetet förtydligas, dokumentationen vara säkerställd samt 
uppföljningen av dessa vara tydlig.  

 

Förslag till beslut 
Föreslår utbildningsnämnden besluta att uppdra åt utbildningsförvaltningen 
att tydliggöra det redan befintliga systematiska kvalitetsarbetets koppling till 
den beslutade hållbarhetsstrategin samt vid extern samverkan säkerställa att 
det sker en tydlig dokumentation av gemensamma målsättningar, förväntade 
effekter och nämndens bidrag till detsamma.  

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla föreliggande tjänsteförslag att uppdra åt utbildningsförvaltningen att 
tydliggöra det redan befintliga systematiska kvalitetsarbetets koppling till 
den beslutade hållbarhetsstrategin samt vid extern samverkan säkerställa att 
det sker en tydlig dokumentation av gemensamma målsättningar, förväntade 
effekter och nämndens bidrag till detsamma..     

      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att 
tydliggöra det redan befintliga systematiska kvalitetsarbetets koppling till 
den beslutade hållbarhetsstrategin samt vid extern samverkan säkerställa att 
det sker en tydlig dokumentation av gemensamma målsättningar, förväntade 
effekter och nämndens bidrag till detsamma.  
 
________________ 
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Exp: 

Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Sofia Wildros, verksamhetschef Råd och Stödteamet (RoS) 
Christina Harang, verksamhetschef Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) 
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§ 193 Dnr 2022-000488 609 

Information om SKA-processen. 
 

Sammanfattning  
Kvalitetsutvecklare Lova Necksten informerade kring SKA-processen inom 
Utbildningsförvaltningen.  

Genom ett årshjul åskådliggjordes de olika faserna som processen löper 
genom under ett år.  

Kvalitetsplanen innefattar de tre ovanstående punkterna; 

- Nulägesbeskrivningen ger en saklig och värderingsfri bild av 
verksamheten. 

- I nulägesbedömningen beskrivs vilka utmaningar verksamheten står 
inför och vilka orsakerna är till dessa utmaning. För att genomföra 
detta på bästa sätt finns ett antal nulägesfrågor som besvaras. 

- Utifrån nulägesbeskrivning och nulägesbedömning formuleras mål. 
För att nå dessa mål planeras aktiviteter. Indikatorer sätts för att följa 
upp måluppfyllelsen i slutet av läsåret. 

Dialog förs mellan rektor, verksamhetschef och förvaltningschef; 

-  Kvalitetssamtal förs mellan rektor och ansvarig verksamhetschef 
utifrån kvalitetsplan och kvalitetsrapport.  

- Likaså förs kvalitetssamtal mellan verksamhetschef och 
förvaltningschef kring vad som framkommit i rektorernas 
kvalitetsrapporter och vad verksamhetschefen dragit för slutsatser 

- Kommande mål för respektive verksamhet och vilka utmaningar 
verksamhetschefen ser framför sig diskuteras här. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Lars Sager (M), ersättare 
Eva Kilström-Widstrand (SD). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      
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Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Lova Necksten, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
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§ 194 Dnr 2022-000036 012 

Årshjul - Utbildningsnämnden 2022. 
 

Sammanfattning  
Reviderat årshjul delgavs utbildningsnämndens ledamöter, bestående av; 

Lägesrapport Förskola (3 ggr/år) 
Lägesrapport Grundskola (2 ggr/år) 
Sökbild GyV (sept) 
Fastställande av programutbud (maj)      
 

Bedömning 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) lyfter önskemål om en återgång/ 
tidigareläggning av fastställande av nämndssammanträden till september 
månad i årshjulet.  

Årshjulet ska ses som ett ”levande dokument” som uppdateras över tid.    

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 
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Exp: 

Akten 
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§ 195 Dnr 2022-000288 600 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2023. 
Förslag. 
 

Sammanfattning  
Föreliggande förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden 
överlämnas till Nämnden för fastställande. 

 

  

19 Januari  

16 Februari  

22 Mars   

20 April   

17 Maj  

20 Juni   

 

--- 

17 Augusti  

21 September  

19 Oktober  

23 November 

19 December 

 

   

Bedömning 
Ordinarie nämndssammanträden är förlagda till torsdagar, med undantag för 
mars och maj månad som infaller på en onsdag; samt juni och december som 
infaller på en tisdag. 

Vad gäller extra nämndssammanträden ges besked längre fram då dessa 
inplaneras i samband med budgetarbetet. 

 

I anslutning härtill framför nämndsledamot Rune Kronkvist (S) önskemål 
om att den nya utbildningsnämnden deltar i rundresor för att lära känna 
utbildningsförvaltningens olika verksamheter. 
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Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar ovanstående förslag som sitt eget och 
fastställer nämndens sammanträdestider för år 2023. 

     

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson 
(SD) och Rune Kronkvist (S). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
fastställa sammanträdestiderna för utbildningsnämnden 2023. 

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
fastställa nämndssammanträdestiderna för år 2023. 

      

Beslut 
 

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestiderna för nämndens 
sammanträden år 2023. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
Förtroendevalda utbildningsnämnden 
Chefer och administratörer, Utbildningsförvaltningen  
Medborgarservice 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
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§ 196 Dnr 2022-000025 627 

Statistik från IFO - UN. 
 

Sammanfattning  
Statistik från Individ och Familje Omsorgsverksamheten (IFO) ang 
orosanmälningar från skolan delgavs utbildningsnämndens ledamöter. 

      

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M),  nämndsledamöterna Tony Holgersson 
(SD), Johnny Håkansson (S) och Lars-Olof Wretling (L), tjänstgörande 
ersättaren Louise Edlund (M) samt ersättaren Eva Kilström-Widstrand (SD). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Ann-Christine Berg, IFO    
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§ 197 Dnr 2022-000027 602 

Kurser och konferenser 2022 
 

Sammanfattning  
Några kurser eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till dagens 
nämndssammanträde. Ej heller finns några utbildningar att rapportera från 
utbildningsnämndens sida. 

Ordföranden efterfrågade redovisning från utbildningsförvaltningen gällande 
MHFA vid utbildningsnämndens nämndssammanträde den 19 januari 2023, 
liksom redovisning från Råd- och Stödteamet (RoS) och arbetet med psykisk 
ohälsa till utbildningsnämnden i januari alternativt februari 2023.   

    

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
Sofia Wildros, verksamhetschef RoS 
Christina Harang, verksamhetschef EMI 
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§ 198 Dnr 2022-000028 600 

Aktuellt i verksamheten 2022 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade om; 

o Medarbetarsamtal, i samband med löneöversyn, sker nu i 
verksamheterna. 

o Per Bengtsson, Sölvesborg, tillträder som ny rektor vid SFI. 

o Johanna Månsson har tillträtt tjänst som samordnare för Yrkesvux. 

o En nämndspresentation av SFI kommer att ske i början av 2023. 

o Förvaltningschefen ser positivt på en anordnad rundtur ute i 
verksamheterna för utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
under våren. 

o Förändringar gällande LAS-reglerna (förtur inom 9 månader, LAS 
efter 12 månader). Behov finns att skapa en bemanningspool med 
anledning av de nya LAS-reglerna, enligt förvaltningschefen. 

      

Deltar i debatten 
Ordförande Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) 
och Rune Kronkvist (S). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      
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Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 199 Dnr 2022-000029 002 

Delegationer UN 2022 
 

Sammanfattning  
Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2022-09-22—2022-
11-01, samt lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde 
Förskola 2022-08-19, lista över delegationsbeslut tagna i 
Verksamhetsområde Grundskola 2021-11-12—2022-10-28 och lista över 
delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde GyV 2022-09-26--2022-10-
31; och delegationsbeslut över skolskjutsärenden tagna 2022-10-14—2022-
10-28 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt. 

      

Bedömning 
Delegationsbeslut avseende ”tillåtelse för annan person än vårdnadshavare 
att få inloggning till skolans digitala verksamhetssystem” och beslut gällande 
tidsbegränsade anställningar inom grundskolan kommenterades.      

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Tony Holgersson (SD), 
tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S). 

 

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

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      
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Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 200 Dnr 2022-000030 000 

Delgivningar 2022 
 

Sammanfattning  
   

 2021.104-047  

Skolverket: Beslut godkänd redovisning statsbidrag Specialpedagogik för 
lärande 2021-22 

 2021.121-047  

Skolverket: Beslut godkänd redovisning statsbidrag Läslyftet 21-22 (GR) 

 

 2021.361-001 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-10-27 (KF§210:2022); 
Utredning av skolorganisationen utanför centralorten. 

 

 2022.113-047  

Skolverket: Beslut statsbidrag högskolestudier specialpedagogik HT22 

 

 2022.74-101  

Ronneby kommun:  
ANDTS-Rutin och handlingsplan för hälsofrämjande, förebyggande och 
åtgärdande ANDTS-arbete inom Ronneby kommuns grundskolor och 
grundsärskolan. 

 

 2022.110-047  

Skolverket: Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 
HT22 

 

 2022.333-047  

Skolverket: Beslut statsbidrag högskolestudier sva-sfi HT22 
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Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      

      

Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 201 Dnr 2022-000031 600 

Övrigt Utbildningsnämnden 2022 
 

Sammanfattning  
 

o Ordföranden Åsa Evaldsson (M) påminner återigen om Workshop för 
Internkontrollplan 2023. Workshopen hålls den 30 november kl 
13.00—15.00. Inbjudan/Kallelse gällande hela utbildningsnämnden, 
såväl ledamöter som ersättare, har skickats ut liksom påminnelse. 

o I samband med utbildningsnämndens sammanträde den 15 december, 
kommer en jultallrik att intas på egen bekostnad till de som anmält 
sig till lunchen. Deltagandet är frivilligt. 

o Ett unikt forskningsprojekt 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. 

o Önskemål har inkommit om kalenderinbjudan till 
nämndsammanträdena 2023. 

o BIU Online har ansökt om att delta i projekten AMIF (Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden) och EMIN (Europeiska 
Migrations- och Integrationsnätet).    .    

 

Deltar i debatten 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Lars Sager (M), 
tjänstgörande ersättarna Louise Edlund (M) och Eva Kilström-Widstrand 
(SD), samt ersättaren Robin Bowin (V). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 
protokoll.      
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Propositionsordning 
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 
informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 

 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 
2022-10-03 

 
UN 630 2022-000338 

 
Erica Hallberg,  
Telefon:  
E-post: erica.hallberg@edu.ronneby.se  

  

Lägesbild Förskola, inkl avvecklingsplan oktober 2022 
 

Sammanfattning  
Denna lägesbild och prognos visar att kommunens förskolor kan möta behovet 
av förskoleplatser – nu och på sikt. Endast i Saxemara är det svårt att möta 
behovet, men då erbjuds barnen plats i ett annat område. I ett par områden – 
Ronneby och Kallinge - har vi så stor överkapacitet att det finns vilande 
avdelningar (lokalen finns, men ingen aktiv verksamhet).  
 
Underlaget innehåller också en avvecklingsplan för förskolor som på sikt kan 
komma att avvecklas.  
 

Bedömning 
Denna sammanställning visar hur kommunen idag, och på sikt, kan möta 
behovet av förskoleplatser inom de olika geografiska områdena - utifrån ett 
lokalperspektiv. Underlaget som presenteras här utgår från uppgifter daterade 
2022-09-15.  
 
Nuläge 
Ur ett helhetsperspektiv har kommunen inga problem att erbjuda förskoleplats, 
men det finns ett område som inte kan möta behovet – Saxemara. I Ronneby 
och Kallinge, däremot, finns fler platser än vad som efterfrågas, och totalt 
ligger nu 3 avdelningar vilande (2 i Ronneby och 1 i Kallinge). 
 

BILAGA till UNs ärende 
betr Avsiktsförklaring 
privat förskola Bustorp 
med Dnr 2022.443-630. 



 2022-10-03 UN 630 2022-000338 2(5) 

 

 

Antalet födda barn i kommunen har minskat i flera år (se diagram nedan), 
vilket innebär att det antal barn som börjar i förskolan är färre än det antal som 
slutar för att gå vidare till förskoleklass.  

 
  
Diagrammet nedan visar på antalet placerade barn i kommunens förskolor över 
tid: 

 
 
Kartan nedan visar hur antalet förskoleplatser inom respektive geografiska 
område kan möta det behov av platser som finns där i september 2022: 
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Prognos våren 2023 
Antalet barn som har placering i förskolan ökar successivt under ett läsår. Det 
innebär att verksamheten har minst antal barn i augusti/september och sedan 
ökar antalet till att vara som flest barn i maj/juni. I samband med 
sommarlovet/semester slutar en hel årskull för att börja förskoleklass, medan 
de yngsta barnen påbörjar sin förskoletid löpande under läsåret. Kartan nedan 
visar hur kommunen kan möta efterfrågan på förskoleplatser inom respektive 
område till våren 2023: 
 

 
 
Prognos på 5 års sikt 
Det pågår insatser för att skapa nya, permanenta, förskoleplatser i kommunen:  

• Persborgs förskola i centrala Ronneby, med plats för 180 barn inklusive 
Natt- och helgverksamhet, kommer att stå klar 2024.  

• I Johannishus finns långtgående planer för en kombinerad förskola och 
vård- och omsorgsboende.  

• I Backaryd bedrivs verksamheten idag fullt ut i paviljonger, vars 
bygglov inte kan förlängas efter våren 2027. Arbete pågår för att 
planera för verksamhetens framtida lokaler. 
 

 
Avvecklingsplan 
Utifrån tillgång till förskoleplatser och prognosticerat behov kan vi se en 
möjlighet att avveckla mindre, tillfälliga, dyra och/eller ej optimala enheter. 
Målet är att säkerställa en stabil, långsiktig lösning som är anpassad till 
förskolans behov. 
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Verksamheter som på sikt kan komma att avvecklas: 
• Tillfälliga verksamheter: 

o Paviljonger Skogsgårdens förskola – Ronneby – våren 2024 
o Björken (Skogsgårdens förskola) – Ronneby – våren 2024 
o Fridhems förskola – Ronneby 
o Älgbackens förskola – Ronneby 
o Centrumförskolan – Ronneby 
o Villa Villekulla förskola – Bräkne-Hoby 

• Permanenta verksamheter: 
o Solvändans förskola – Kallinge – PRIO 
o Myrans förskola – Kallinge - PRIO 
o Saltkråkans förskola – Bräkne-Hoby 
o Galaxens förskola – Bräkne-Hoby 
o Nyponhusets förskola – Johannishus (ersätts av Conara) 
o Prästgårdens förskola – Johannishus (ersätts av Conara) 

 
 
  
   

Beslutsförslag 
Föreslås att utbildningsnämnden tar informationen till protokollet   

 

Förslag till expediering: 
Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef, Utbildningsförvaltningen 
Ann-Charlotte Wernered, Verksamhetschef förskolor, 
Utbildningsförvaltningen 
Erica Hallberg, Verksamhetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen 
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