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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-10-12 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.30 

 

Beslutande 

 Lennarth Förberg (M) 
 Kjell GG Johansson (M)   
 Lars Saager (M), tj. ers. 

Silke Jacob (C), tj. ers.  
 Tim Svanberg (C) 1:e vice ordf 
 Saleh Sakhnini (C) 
 Kerstin Johansson (FP), tj. ers.  
 Dan Håkansson (RP) 

 

 

 

Ersättare Björn Brink (SD) 
 

 

 Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordf 
 Ewa Karlsson (S), tj. ers.  
 Per Ericsson (RP), tj. ers. 

Kathrin Nilsson (KD), tj. ers.  
 Stefan Österhof (S) 
 Erik Ohlson (V) 
 Anna-Mi Kullman (SD) 
  
  
  
  

Övriga deltagare 

 Tommy Ahlquist, förvaltningschef  
 Inger Hjort, kvalitetsstrateg  
 Anna-Karin Sonesson, nämndssekreterare 

Ulf Löhbern, Lärarförbundet. Delvis 

 

   
   
   
   
   

 

Utses att justera: Lennarth Förberg, Jan-Eric Wildros 

 

Justeringens plats och tid:    Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2012-10-12 

 
 

Sekreterare: Anna-Karin Sonesson Paragrafer: §§ 126-127 

 
 

Ordförande: Lennarth Förberg Justerande: Jan-Eric Wildros 

 

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

Organ: Utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum: 2012-10-12 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-10-12 

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-11-05 

 

Förvaringsplats för protokollet: SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen,  

Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift:                                               Anna-Karin Sonesson, nämndsekreterare 
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Innehållsförteckning   Sid 

 

§ 126  Begäran om tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar. 
Förslag 

3 

    

§ 127  Förändring av barnomsorgstaxa 2013.  6 
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Dnr  2012.4-041 

§ 126  Begäran om tilläggsanslag  
Remiss från kommunfullmäktige KF §272/12 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet. 

Bedömning/Förslag 

Förslag till tilläggsanslag enligt följande:  

- Datorer till samtliga lärare år 1-6,                                               1100 tkr 

- Trådlöst nätverk till skolor och förskolor,                                     800 tkr 

- Upprustning av skolgårdar (förskola/grundskola),                      1000 tkr                                   

- Pedagogiska hjälpmedel, bl a NTA lådor o utbildning år F-3       300 tkr 

- Kompensation till fristående skolor (bidrag på lika villkor)        600 tkr 

- Kompensation för förskoleavgift juli -12 (återbetalning)           1168 tkr 

Totalt tilläggsanslag motsvarande 4968 tkr                                                                                             

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige begära 

tilläggsanslag enligt ovanstående förslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 

Wildros (S), Erik Ohlson (V), Kerstin Johansson (FP), Tim Svanberg (C), Kjell GG 

Johansson (M) samt tjänstgörande ersättaren Lars Saager (M). 

Yrkanden 

Ordförande Lennart Förberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Ledamot Erik Ohlson (V) yrkar med instämmande av Jan-Erik Wildros (S) 

att förskoleklasspedagoger och fritidspedagoger täcks in i beslutet om 

datorer och att tilläggsäskandet därmed ökas med 350 tkr. 

 

Ordförande Lennart Förberg (M) yrkar avslag på Erik Ohlsons 

tilläggsyrkandeförslag. 

 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att 

utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. 
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Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Erik Ohlsons tilläggsyrkande och sitt 

eget yrkade om avslag på tilläggsyrkandet och finner att 

utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. 

 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: 

 

Den som vill bifalla Erik Ohlsons tilläggsyrkande röstar Ja, den som inte 

vill röstar Nej. Vinner Ja har utbildningsnämnden beslutet bifalla Erik 

Ohlsons tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

 

Lennarth Förberg (M)  x 

Kjell GG Johansson (M)  x 

Lars Saager (M)  x 

Silke Jacob (C)  x 

Tim Svanberg (C)  x 

Saleh Sakhnini (C)  x 

Kerstin Johansson (FP)    x 

Dan Håkansson (RP)  x  

Jan-Erik Wildros (S) x  

Ewa Karlsson (S) x 

Per Ericsson, (RP)  x 

Kathrin Nilsson (KD)   x 

Stefan Österhof (S) x 

Erik Ohlson (V) x 

Anna-Mi Kullman (SD) x 

  

 

Omröstningsresultatet blir 5 ja-röster och 8  nej-röster. 2 avstår. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag och föreslår 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämndens verksamhet 

enligt förslaget. 

 

Detta beslut juteras omedelbart. 

 

Protokollsanteckning 

Eric Ohlson (V) gör följande protokollsanteckning: 

I det förslag till beslut som tillsänts utbildningsnämnden framgår att 

kompensation till friskolor skall uppgå till 600 tkr. Det finns dock inget 

beräkningsunderlag med i handlingarna och vid dagens möte 2012-10-12 
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fanns ingen ekonom på plats som kunde visa på beräkningsgrunderna. Då 

ett tilläggsanslag ger effekt att kompensation skall tillställas friskolor är 

det av vikt att beräkningarna är korrekta för att undvika en 

överkompensation. Då förvaltningschefen uppger att det i, det till 

utbildningsnämnden tillsända underlaget, finns ett extra utrymme bör 

Kommunstyrelsen ta fram noggrannare beräkningar i sitt förslag till beslut 

som tillsänds Kommunfullmäktige. 

_________ 
Exp:  
Kommunfullmäktige 

Akten 
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Dnr  2012.8-630 

§ 127 – Förändring av barnomsorgstaxa 2013. Förslag 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Barnomsorg är ett samlingsnamn för verksamheterna förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

Rambudgeten för 2013, tagen i kommunfullmäktige § 308/2011, bygger på ett uttag 

av avgift 12 månader per år vid fortlöpande placering. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 

12 månader per år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

 

Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste 

utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter 

motsvarande ca 1200 tkr. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 

Wildros (S), Tim Svanberg (C) samt Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Ordförande Lennart Förberg (M) yrkar med instämmande av Tim 

Svanberg (C) att nämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

 

Ledamot Jan-Erik Wildros (S) yrkar med instämmande av Erik Ohlson (V) 

att nämnden inte ska ändra barnomsorgstaxan till 12 avgiftsmånader utan 

behålla 11 avgiftsmånader om året. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och på ledamot Jan-

Erik Wildros yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt 

ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: 

 

Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar Ja, den som inte vill röstar 

Nej. Vinner Nej har utbildningsnämnden beslutet bifalla Jan-Erik Wildros 

yrkande. 

Omröstningsresultat 
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Beslutande  Ja Nej  

 

Lennarth Förberg (M) x  

Kjell GG Johansson (M) x  

Lars Saager (M) x  

Silke Jacob (C) x  

Tim Svanberg (C) x  

Saleh Sakhnini (C) x  

Kerstin Johansson (FP)  x   

Dan Håkansson (RP) x   

Jan-Erik Wildros (S)  x 

Ewa Karlsson (S)  x 

Per Ericsson, (RP) x  

Kathrin Nilsson (KD) x   

Stefan Österhof (S)  x 

Erik Ohlson (V)  x 

Anna-Mi Kullman (SD)  x 

  

 

Omröstningsresultatet blir 10 ja-röster och 5  nej-röster.  

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 

12 månader per år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

 

Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste 

utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter 

motsvarande ca 1200 tkr. 

 

Detta beslut justeras omedelbart. 

 

_________ 
Exp:  
Kommunfullmäktige 

Akten 

 


