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§ 133

Dnr 2021-000327 250

Sammanfattning
Ronneby kommun, via Mark- och exploateringsenheten (MEX), och
företaget Conara har under en tid fört diskussioner om att inleda ett
samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt genomföra ett
projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och omsorgsboende
och förskola. Arbetet med att ta fram detaljplan för det tilltänkta området
pågår, men det finns enligt MEX ett markanvisningsavtal för att reglera
rättigheter och skyldigheter parterna emellan.
Dialogen mellan MEX och Conara har nu resulterat i dels ett förslag till
samarbetsavtal, dels ett förslag till hyresavtal.

Bedömning
Utbildningsförvaltningen har informerats om dialogen mellan MEX och
Conara och också bjudits in att lämna synpunkter utifrån verksamhetens
perspektiv. Utbildningsförvaltningen har i den dialogen framfört önskemål,
men det är ännu oklart hur stor hänsyn det kommer att tas till dessa eller vad
kostnaden för den färdiga produkten kommer att bli.
De synpunkter som utbildningsförvaltningen framfört kan i stort
sammanfattas i följande tre punkter:
- att Conara ska följa de av kommunen framtagna funktionsprogrammen
för planeringen av förskolan – för såväl innemiljö som utemiljö. Den yta
som Conara i utgångsläget angett per barn inomhus är endast 9 kvm,
vilket inte motsvarar kommunens riktlinjer och därför kommer påverka
antalet platser som kan erbjudas i verksamheten.
- att Conara förbereder fastigheten för utomhuspedagogisk verksamhet,
vilket skulle skapa möjlighet för verksamheten att kunna aktivera
utegrupper.
- att lokalerna byggs flexibelt, för att kunna hantera behovsvariationer
över tid mellan verksamheter (förskola vs vård- och omsorgsboende).
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Ansvar för juridiska aspekter samt processen kring samarbete av detta slag
överlåtes till MEX.

Hyresavtalet innehåller alltför många kvarstående frågetecken för att vi ska
kunna ställa oss bakom förslaget, varför vi istället föreslår att kommunen
upprättar ett förhyresavtal med Conara. Ett hyresavtal kan sedan tecknas när
projekteringen kommit längre och det är tydligare vilka förutsättningar som
gäller.
Bilagorna 1-10 ägs av MEX, medan bilaga A och B härrör från
Utbildningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan
Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och
vård- och omsorgsboende i Johannishus
- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt.
- att ett förhyresavtal upprättas med företaget Conara

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2e vice ordf Stefan Österhof (S),
tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Underlag
MEX, Bilaga 1 Särskilda bestämmelser Förskola
MEX, Bilaga 2 Karta Fastigheten
MEX, Bilaga 3 Preliminär utformning
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MEX, Bilaga 4 Brandskyddsklausul förskola
MEX, Bilaga 4.1 Gränsdragningslista Brandskydd
MEX, Bilaga 5 Gränsdragningslista Förskola
MEX, Bilaga 6 Rumsbeskrivning
MEX, Bilaga 7 Projektgenomförande förskola och nytt vård- och
omsorgsboende Johannishus
MEX, Bilaga 8 Hyresavtal Förskola 2021-07-07
MEX, Bilaga 9 SamarbetsAVTAL
MEX, Bilaga 10 Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och
omsorgsboende Johannishus
Utbildningsförvaltningen, Bilaga A: Funktionsprogram FÖRSKOLA
Utbildningsförvaltningen, Bilaga B: Funktionsprogram förskolans utemiljö

Beslut
Utbildningsnämnden att föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan
Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och
vård- och omsorgsboende i Johannishus
- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt.
- att ett förhyresavtal upprättas med företaget Conara.

Ärendet är omedelbart justerat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef Utbildningsförvaltningen
Erica Hallberg, Strateg med fokus på lokalplaneringsfrågor,
Utbildningsförvaltningen
Anna Hinseäng, Mark – och exploateringschef MEX
Maria Appelskog, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
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§ 134

Dnr 2021-000255 007

Sammanfattning
EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens brottsförebyggande arbete. En av kommunens uppgifter är att bidra till
att medborgarna känner sig säkra och trygga i sin vardag. Granskningen syftar till
att bedöma om kommunstyrelsen, teknik-, fritid- och kulturnämndens,
socialnämndens och utbildningsnämndens brottförebyggande arbete bedrivs
ändamålsenligt med en effektiv organisation och tydlig ansvarsfördelning. I
granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
– Finns det en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med att främja
trygghet och förebygga brott?
– Har det vidtagits åtgärder för att främja trygghet och förebygga brott?
– Finns det en ändamålsenlig samverkan såväl inom kommunen som med externa
aktörer?
I sin sammanfattande bedömning rekommenderar man kommunstyrelsen att:
 Tydliggöra uppdrag och gränsdragningar för samverkansforum
 Genomföra analyser inför upprättandet av verksamhetsplan och i samband
med uppföljning av planen, samt
 Fastställa en struktur för nämndernas uppföljning till lokala BRÅ
Vidare rekommenderas teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden och
utbildningsnämnden att:
 Formalisera uppföljningen av nämndens arbete med det brottsförebyggande
arbetet.

Bedömning
Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar av det rapporten lyfter fram
och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det brottsförebyggande
arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande åtgärderna, bör
formaliseras. Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens
uppgifter enligt skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar
skolbarnomsorg, förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och
kommunal vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att Utbildningen ska
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
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präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §). Som granskningen visar
bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom förvaltningen och i
samverkan med flera andra aktörer, både inom kommunen och utanför. MVP
(Mentorer i våldsprevention) och SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, Polis
och fritidsledare) är två utmärkta exempel på detta. Hösten 2021 startar
Agera tillsammans upp för elever i årkurs 5. Agera tillsammans är en
åldersanpassning av MVP som riktar sig till mellanstadiet. Detta har lett till
att kommunen nu arbetar våldsförebyggande som en röd tråd genom barns
skolgång och uppväxt.
Utifrån kommunens strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö har
nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att formalisera
uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att besluta om ett eget
mål. Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö. Detta mål
kommer följas upp enligt kommunens styrmodell.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden lämnar följande yttrande på granskningen:
Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar i den rekommendation som
lämnas och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det
brottsförebyggande arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande
åtgärderna bör formaliseras.
Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt
skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar skolbarnomsorg,
förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att Utbildningen ska utformas på
ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
Som granskningen visar bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom
förvaltningen och i samverkan med flera andra aktörer, både inom
kommunen och utanför. MVP (Mentorer i våldsprevention) och SSPF
(Samverkan skola, socialtjänst, Polis och fritidsledare) är två utmärkta
exempel på detta. Utifrån kommunens strategiska målområde Attraktiv och
trygg livsmiljö har nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att
formalisera uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att
besluta om ett eget mål. Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god
skolmiljö. Detta mål kommer följas upp enligt kommunens styrmodell för
uppföljning.
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Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2.e vice ordf Stefan Österhof (S).

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslut
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande på granskningen:
Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar i den rekommendation som
lämnas och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det
brottsförebyggande arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande
åtgärderna bör formaliseras.
Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt
skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar skolbarnomsorg,
förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att Utbildningen ska utformas på
ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
Som granskningen visar bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom
förvaltningen och i samverkan med flera andra aktörer, både inom
kommunen och utanför. MVP (Mentorer i våldsprevention) och SSPF
(Samverkan skola, socialtjänst, Polis och fritidsledare) är två utmärkta
exempel på detta. Utifrån kommunens strategiska målområde Attraktiv och
trygg livsmiljö har nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att
formalisera uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att
besluta om ett eget mål. Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god
skolmiljö. Detta mål kommer följas upp enligt kommunens styrmodell för
uppföljning.
Ärendet är omedelbart justerat.
________________

Exp:
Revisionen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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§ 135

Dnr 2021-000353 001

Sammanfattning
Regeringen utfärdade den 13 mars 2020 förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta, FUSS. Förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa
förutsättningar göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om
utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Syftet är att ge
huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt till utbildning trots pandemin.
Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är
huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med höstterminen
2021. Det finns dock fortfarande möjlighet för skolans huvudmän att fatta
beslut i enlighet med förordningen för att minska smittspridningen. Vid lokal
smitta kan beslut om stängning och fjärr- och distansundervisning fattas för
exempelvis enstaka årskurser och individer.
Beslutet om fjärr- och distansundervisning utgår från rekommendationerna
från Smittskydd i Blekinge och gäller under den period som smitta
förekommer i årskurserna. Varje elev i årskurserna uppmanas att testa sig för
covid-19.
Bedömning
Ronneby kommun följer de lokala rekommendationerna från Smittskydd i
Blekinge. Den senaste rekommendationen är att distansundervisningen ska
ske för Hobyskolans årskurs 4 och 6 på grund av bekräftade fall av covid-19
i årskurserna. Samtliga elever ges möjlighet att testas för covid-19.
Den elev som har ett negativt provsvar för covid-19 skall återgå till full
närundervisning snarast. En elev som inte testats men är symtomfri kan
återgå till full närundervisning från och med 25/10 2021.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta att Hobyskolans årskurs 4 och 6 ska
undervisas genom fjärr- och distansundervisning. Rektor ges delegation att
besluta om hur distansutbildningen ska utformas utifrån vardera klass och
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Utbildningsnämnden föreslås också besluta att ge skolchefen befogenhet att
inom ramen för detta beslut fatta andra delegationsbeslut. Sådana beslut skall
återrapporteras omgående till utbildningsnämndens ordförande och snarast
möjligt till utbildningsnämnden.
Beslutet gäller under perioden när smitta förekommer i årskurserna, under
förutsättning att förordningen eller rekommendationerna från Smittskydd
Blekinge inte ändras

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Hobyskolans årskurs 4 och 6 ska
undervisas genom fjärr- och distansundervisning. Rektor ges delegation att
besluta om hur distansutbildningen ska utformas utifrån vardera klass och
elevers förutsättningar. Samtliga elever ges möjlighet att testas för covid-19.
Den elev som har ett negativt provsvar för covid-19 skall återgå till full
närundervisning snarast. En elev som inte testats men är symtomfri kan
återgå till full närundervisning från och med 25/10 2021.
Utbildningsnämnden beslutar också att ge skolchefen befogenhet att inom
ramen för detta beslut fatta andra delegationsbeslut. Sådana beslut skall
återrapporteras omgående till utbildningsnämndens ordförande och snarast
möjligt till utbildningsnämnden.
Beslutet gäller under perioden när smitta förekommer i årskurserna, under
förutsättning att förordningen eller rekommendationerna från Smittskydd
Blekinge inte ändras.
Ärendet är omedelbart justerat.
________________

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Martin Sonesson, Rektor Hobyskolan
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