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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(12) 

- Sammanträdesdatum KOMMUN 2018-02-22V 
Utbildningsnämnden 
Plats Ochtid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30-09.30 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2018-03-01 
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Underskrifter 

Paragrafer 19-21 

Justerare t v 

V 

_ . 

V 

. / 
Ja’h-Erlc Wlldros (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-O2-22 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-22 

Datum dá anslaget tas ned 2018-03-16 

Förvaringsplats för protokollet SUS-en_he/t,en,~KQmmunledningsfprva tningen, Stadshuset, Ronneby 

Underskrift
i 

Nämndsekreterare UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgôrande ersättare 

Ôvriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

ÿ 

RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-22 

Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Magnus Stridh (SD) 

Johnny Håkansson (S) 
Kenth Carlsson (M) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Tim Aulin (SD) 

Martin Engelsjö (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Jonatan Glader (C) 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Christoffer Svensson, Kommunsekreterare 

Fredrika Ter-Borsch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

Ârendelista 
§ 19 Dnr2017-000079 212 

__ 

Begáran om remissyttrande avs Oversiktsplan 2035. Fôrslag ........................... .. 4 
§ 20 Dnr 2017-000484 619 

Yttrande ôver Ansôkan om godkännande och rätt till bidrag fôr 
fristående förskola Idemo utbildning AB. Förslag. ............................................. .. 6 

§ 21 Dnr 2018-000045 253 
Begäran om remissyttrande i ärende om direktanvisning Kalleberga 
8:267. Fôrslag ................................................................................................. .. 10 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 19 Dnr2017-000079 212 

Begäran om remissyttrande avs Ôversiktsplan 2035. 
Fôrslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande 
avseende Översiktsplan 2035, i vilket anförs följande; 
”Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för 
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen 
av mark-och vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda 
miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Samråd genomfördes under våren 201 7. Efter samrådet har planförslaget 
reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut. Det finns åter möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. 
ll/[iljö-och Byggnadsnämnden ger möjligheter att lämna synpunkter på 
förslaget till översiktsplan senast den 28/2 2018.” 

Ärendet kommer att justeras omedelbart. 

Yttrande 
Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Vi har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget 
till Översiktsplan. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovanstående yttrande. 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande 
tjänstemarmaförslag, med viss revidering enligt följande; 
Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Utbildningsnämnden tackar för möjligheten att inge 
synpunkter men har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget till 
Översiktsplan.

~ 

Justerandes sign
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KOMMUNä 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Utbildningsnänmden tackar för möjligheten att inge 
synpunkter men har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget till 
Översiktsplan. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 6(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 20 Dnr 2017-000484 619 

Yttrande ëver Ansëkan om godkännande och rätt till 
bidrag fôr fristâende fërskola Idemo utbildning AB. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där Verksamheten ska 
bedrivas som ska godkärma den fristående förskolan. Beslutet ska avse en 
viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över 
verksamheten. 

Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till 
huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn 
som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. 
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål 
och riktlinj er. 
Kommunen ska lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller 
ovanstående kvalitetskrav. 

Idemo utbildning AB har 2017-11-13 inkommit med ansökan om 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun, 
Kalleberga fr.o.m. 2019 -01-01. 

Ansökan har föregåtts av kontakter med Bengt Eriksson, firmatecknare för 
Idemo. Ansökan har därefter diskuterats vid personligt möte mellan 
kommunen och Bengt Eriksson. Ansökan följer kommunens instruktion för 
start av enskild förskola. 

Ärendet avser nybyggnation av förskola med 10 avdelningar för 170 barn i 

anvisat detaljplaneområde Kalleberga i södra Kallinge. 

I de diskussioner som förevarit har ägaren Bengt Eriksson uttryckt 
samarbetsvilja avseende de kvalitetskrav som kommunen ställer vad gäller 
verksamhetens pedagogiska inriktning och profil, bemanning, organisation 
och ledning samt samarbete med kommunen gällande avgiftshantering och 
inskrivningsförfarande. 

Bengt Eriksson har kompletterat sin ansökan och redovisat/reviderat 
kvalitetskrav och verksamhetsbeskrivningar på ett godtagbart sätt. 
Se bil. handlingar i ärendet. 

Justerandes sign
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 7(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

Ansökan är i detta skede att betrakta som ett förhandsbesked, då vissa 
handlingar ännu inte kan uppvisas. De handlingar som saknas i detta läge är: 

l. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 
2. Kopia pâ godkänt bygglov 
3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 
4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning 
5. Redogörelse för brandskydd 
6. Redogörelse för barnsäkerhet (handlingsplan/rutin för bamsäkerhet) 
7. Redogörelse för stöd och service (kosthållning och städning) 
8. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag. 

Ärendets fortsatta hantering är avhängigt byggprocessen med 
markanvisningi Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås ge ett positivt förhandsbesked till Idemo 
Utbildning AB, vilket innebär att ett godkärmande träder i kraft först när 
nödvändiga handlingar enligt p 1-8 ovan redovisats för utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten delar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nänmdsledamötema Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med föreliggande 
tjänstemarmaförslag. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på ansökan om start av 
fristående förskola. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) är negativ till placering av förskola och 
ref. till tidigare verkställd lokalutredning. Wildros yrkar bifall till 
nänmdsledamot Erik Ohlsons (V) avslagsyrkande.

~ 
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SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 8(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande tj änstemannaförslag om att ge ett Villkorat positivt 
förhandsbesked avs ingiven ansökan om start av fristående förskola. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit förslaget. 

Omröstning begärs. 

Beslutande Ja Avstår 
Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C) 
Silke Jacob (C) 
Kent Karlsson (M) tjg.ers 
J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Stefan Österhof (s) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tj g.ers. 
Erik Ohlson (V) 
Anna-Karin Wallgren (S) tjgers 
Magnus Stridh (SD) 
Tim Aulin (SD) tjg.ers. 

Nej 

><1i><><1><><><i 

><.’><><><><i><1><><><1 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla föreliggande nämndsledamot Erik Ohlsons (V) avslagsyrkande.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden avslär ansökan om start av fristående förskola. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Exp: 

Bengt Eriksson, Idemo utbildning AB 
Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 10(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 21 Dnr 2018-000045 253 

Begäran om remissyttrande i ärende om 
direktanvisning Kalleberga 8:267. Förslag. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret översänder en begäran från kommunfullmäktige 
om remissyttrande i ärende om direktanvisning Kalleberga 8:267. Begäran 
hänför sig till beslut i kommunfullmäktige 2017-11-30 § 379 (dnr: 2017- 
000618 KS). 

Bedömning 
Utbildningsnämnden har inget att erinra i frågan om markanvisningen 
gällande Kalleberga 8:267. 

Förslag till beslut 
F ôresläs att Utbildningsnämnden antar förslaget till sitt eget remissvar till 
kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), lze Vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättarna Tim Aulin (SD) och Martin 
Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till föreliggande 
tjänstemannaförslag i ärende om direktanvisning Kalleberga 8:267. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag enligt följande; 
"Utbildningsnämnden har i fiâgan 0m markanvísníngen gällande 
Kalleberga 8:26 7 följande att erinra. Nämnden vill påtala fialaktiga 
påståenden i tjänsteskrivelsen KS 253 20] 7-000618, framförallt på tre 
punkter. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 11(12) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

1. Ett nybildat bolag kan inte sägas ha tidigare koppling till Ronneby, 
2. Vidare kan bolaget inte sägas ha goda referenser då det inte bedrivit 
någon verksamhet tidigare, och 
3. De pågående projekten som det hänvisas till i skrivelsen är inte pågående 
projekt i reell mening. 

Vidare vill nämnden påtala att ägandet är oklart även om Mats Andersson 
Development AB är part i markanvisningsavtalet så påtalar intressenten att 
"ägare kommer Streamline Financial LLC vara ”. Âgandet bör klargöras i 

ny beredning av kommunstyrelsen innan beslut fattas i kommunfullmäktige. 
I markanvisningsavtaletjinns även klausuler som behöverjusteras. Med 
hänvisning till att ärendet har hafi en lång beredningstid bör 
giltighetsklausulen justeras. Skrivelsen från intressenten föranleder även det 
att vilka de faktiska parterna som skall teckna avtalet bör vara innan beslut 
tas i kommunfullmäktige. 

Nämnden föreslår med ovanstående påpekanden att kommunfullmäktige 
föreslår kommunstyrelsen att bereda ärendet på nytt för att klargöra: 
ägandeaspekterna, samt nya avtalsformuleringar. ” 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till Erik Ohlssons (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer sitt yrkande om bifall till 
föreliggande tjänstemannaforslag, mot nänmdsledamot Erik Ohlsons (V) 
yrkande mot varandra. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit förslaget. 

Omröstning begärs. 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Lennarth Förberg (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Lars Saager (M) X 
Tim Svanberg (C) X 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden

N Silke Jacob (C) 
Kent Karlsson (M) tjg.ers X 
Jan-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Stefan Ôsterhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tj g.ers. 
Erik Ohlson (V) 
Anna-Karin Wallgren (S) tj g.ers 
Magnus Stridh (SD) 
Tim Aulin (SD) tj g.ers. 

><><1><><><><><><>< 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej -röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennart Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifall föreliggande yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår med ovan relaterade påpekanden att 
kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen att bereda ärendet på nytt för 
att klargöra ägandeaspektema, samt nya avtalsformuleringar. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hj ort, bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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