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§ 140 Dnr 2020-000580 619 

Ansökan från TP Förskolor AB om godkännande och 
rätt till att bedriva fristående förskola i Ronneby 
kommun.  
Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där verksamheten ska 

bedrivas som ska godkänna 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 riktlinjer. Vid ansökan om godkännande för fristående förskola gör 

utbildningsförvaltningen även en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5§ 

i skollagen. 

Kommunen är skyldig att lämna bidrag till en fristående förskola som 

uppfyller ovanstående kvalitetskrav. 

TP Förskolor AB, 556590-4405, har 2020-12-02 inkommit med ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun, 

Kallinge. Önskat startdatum är augusti 2021. 

      

Bedömning 

Ärendet avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar för 120 barn i 

Kallinge. Tre avdelningar är för barn mellan 1-3 år och tre avdelningar för 

barn mellan 4-5 år. 

Förskolan ska bedrivas i nybyggda och för ändamålet funktionella lokaler. 

Förskolan kommer att ha ett tillagningskök med egen kock. 

I ansökningsunderlaget framgår att TP förskolor AB uttryckt sin vilja att 

samarbeta avseende de krav som kommunen ställer vad gäller taxan, 

avgiftshantering och inskrivningsförfarande.  

Verksamhetens pedagogiska inriktning och profil framgår av handlingar från 

TP Förskolor AB. Företaget driver vid ansökningstillfället 32 förskolor i åtta 

kommuner och ingår sedan 2009 i Atvexagruppen. 
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Ansökan ger ett genomarbetat och kvalitetsmässigt gott intryck och TP 

förskolor AB har en tydlig pedagogisk inriktning. I granskningen av ansökan 

har också en ägar- och ledningsprövning gjorts och inget att anmärka på har 

framkommit utan ägarna och ledningens erfarenhet och lämplighet att 

bedriva förskola bedöms som god. 

 

Ansökan behöver i detta skede behandlas som ett förhandsbesked, då vissa 

handlingar behöver kompletteras. De handlingar som saknas i detta läge är:  

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 

2. Kopia på godkänt bygglov 

3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 

4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning 

5. Redogörelse för brandskydd 

6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå 

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ger ett positivt villkorat förhandsbesked till 

TP Förskolor AB org nr 556590-4405, vilket innebär att ett godkännande 

träder i kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt 

punkt 1-6 ovan redovisats för utbildningsnämnden.  

Det villkorade förhandsbeskedet föreslås gälla i 9 månader från det att 

beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft. 

      

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S) och nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

2:e vice ordf Stefan Österhov (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

     

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar ge ett positivt villkorat förhandsbesked till TP 

Förskolor AB org nr 556590-4405, vilket innebär att ett godkännande träder i 

kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt punkt 1-

6 ovan redovisats för utbildningsnämnden.  



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(31) 
2020-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Dvs punkterna; 

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 

2. Kopia på godkänt bygglov 

3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 

4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning 

5. Redogörelse för brandskydd 

6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå 

 

Det villkorade förhandsbeskedet gäller i 9 månader från det att beslutsdatum 

i nämnden vunnit laga kraft, dvs 2021-01-06. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, skolchef 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

TP Förskolor AB 

Unni Johannesson, MEX för kännedom 
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§ 141 Dnr 2020-000581 041 

Uppföljning av budget november 2020 samt information 
Budget 2021. Redovisning. 

 

Sammanfattning  

Efter Tertial 2 tog en enig nämnd beslut om att endast förenklad uppföljning 

skulle ske för oktober månad och därefter redovisning av bokslut, för att ge 

utbildningsnämndens ekonomer tidsmässig möjlighet att arbeta med 

resursfördelningssystemet, varför uppföljning av budget inte skett för 

november 2020. Ej heller vad gäller interkommunala ersättningar och 

inkomster, eftersom fokus legat på Budget 2021. Budgetdiskussioner har 

förts med rektorerna kring Budget 2021.  

       

Bedömning 

Av kommunfullmäktige tagen Budget 2021 har delgivits nämndens 

ledamöter som bilaga till denna punkt. Med anledning härav påminner 

ordföranden Åsa Evaldsson om de av KF givna uppdragen till 

utbildningsförvaltningen enligt nedan. 

      

Förslag till beslut 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) påminner om de av KF tagna besluten 2021 

som utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att; 

1. framta förslag på reduktion av personalkostnader, i huvudsak genom 

naturlig avgång, som ger kostnadseffekt fr o m år 2022 motsvarande 

40 000 000 kr. Statusrapport ska ske till utbildningsnämnden 

månadsvis och redovisas till KS au. (Klart till KF maj 2021). 

2. presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas 

kommande år i och med att en strategisk inköpsavdelning startas upp 

samt att vi övergår till E-handel i större omfattning (Klart till 

budgetberedningen för 2022).  

3. presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas i 

verksamheten som en följd av de nya 4-9skolorna samt en ny 

modern förskoleorganisation med fler avdelningar per förskola, 

etableras i centrala Ronneby. (Klart till budgetberedningen för 

2022). 
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Rubr uppdrag från kommunfullmäktige redovisas i samband med 

tertialuppföljning till utbildningsnämnden. 

    

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S). 

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Ekonomienheten 
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§ 142 Dnr 2020-000208 610 

Uppföljning av internkontrollplan december 2020. 

 

Sammanfattning  

Kvalitetssamordnarna Lova Necksten, Annika Forss och Jennie Vilnersson-

Månsson delgav nämndsledamöterna uppföljning av internkontrollplan 2020; 

 

Bemanning och kompetens 

De risker som identifierades och fanns en oro kring var: 

 Vi får svårt att rekrytera legitimerade lärare 

 Vi har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning till elevhälsan 

(skollagens definition) 

 

Uppföljning: 

Andel Legitimerad personal inom våra olika verksamheter 

 

Vi ser en tendens till bättre rekryteringsmöjligheter, vilket är hoppfullt. En 

högre andel av de utannonserade tjänsterna har behöriga sökande och vi 

lyckas även anställa fler lärare med legitimation. Den oro vi sär är att det 

finns skillnader mellan enheter. 

 

Förskolan: 90% av förskollärarna har legitimation. 

Grundskolan: 78% av lärarna har legitimation 

Gymnasieskolan: 95% av lärarna har legitimation 

Särskolan grund och gymnasiesär: 83% 

 

Högst behörighet ser vi på gymnasiet. Där ligger IM lägst på 91% behöriga 

lärare. 

Inom grundskolan har högstadierna bland de lägsta siffrorna. Övriga som 

ligger under 80% är Johannishusskolan, Listerbyskolan, Skogsgårdsskolan 

och Saxemaraskolan. 

Inom förskolan sticker tre förskolor ut med andel legitimerade lärare under 

80%, Skogsgläntan, Eringsboda och Backaryds förskola. 

 

Skolverket har tagit fram en prognos där man anser att det kommer att 

saknas cirka 45 000 obehöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört 

med Skolverkets förre lärarprognos innebär det att den beräknade framtida 

bristen minskar, men läger är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och 

förskolor att rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även 

fortsättningsvis vara stort, framförallt de närmaste fem åren. Bristen väntas 
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bli störst på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 

grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 samt yrkeslärare. 

 

 

Kompetens kopplade till elevhälsan 

 

Den yrkeskatergori inom elevhälsan som ser ut att vara svårast att rekrytera 

är specialpedagoger. 

Tjänster som skolsköterska och kurator finns det i stort sett alltid behöriga 

sökande till. 

 

Ekonomi 

De risker som identifierades och fanns en oro kring var: 

 Vi har inte tillräckliga resurser utifrån elevernas behov 

 

Få klagomål som handlar om resurser till elever kommer in till 

förvaltningen. 

Skolinspektionen genomför just nu en granskning kopplat till frånvaro under 

VT-20 på grund av Covid-19. I granskningen efterfrågas hur de elever som 

på grund av frånvaro inte når målen, ska kompenseras. Ansvariga rektorer 

jobbar just nu med frågan och tittar på möjliga åtgärder. 

 

Åk 6 Under VT-20 hade 73% av alla kommunens elever i åk 6 godkänt i 

samtliga ämnen. 6% av eleverna saknade betyg i ett ämne och 21 % av 

eleverna saknade betyg i två eller flera ämnen. 

De betyg för åk 6 som det finns jämförande uppgifter om över tid är elever 

med lägst betyget E i matematik, svenska och svenska som andra språk.  

Inga större skillnader finns att notera jämfört med föregående år. 

Fortsatt ligger dock vi dock generellt sett lågt gällande svenska som 

andraspråk där 59% av eleverna har lägst E i betyg. I jämförelse med övriga 

kommuner placerar vi oss ungefär i mitten. 

 

Åk 9 Under VT-20 hade 63% av alla kommunens elever i åk 9 godkänt i 

samtliga ämnen. 10% av eleverna saknade betyg i ett ämne och 24% av 

eleverna saknade betyg i två eller flera ämnen. 

Totalt hade 78% av eleverna hade behörighet till gymnasiet 

(yrkesförberedande program).  

För Snäckebacksskolan hade 84% av eleverna behörighet till gymnasiet 

(yrkesförberedande program). 

För Kallingeskolan åk 7-9 hade 72 % av eleverna behörighet till gymnasiet 

(yrkesförberedande program). 

Betygsresultaten VT-20 visar att vi för samtliga elever åk 9 har en högre 

behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram jämfört med VT-19. 
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VT-20, behörighet till gymnasiet (yrkesförberedande program) samtliga 

elever 78% 

VT-19, behörighet till gymnasiet (yrkesförberedande program) samtliga 

elever 75%  

 

 

Styrning 

De risker som identifierades och fanns en oro kring var: 

 Vi kan ej nå lagkravet angående plats i förskolan 

 

Nedan är sammanställt antal barn som inte har erbjudits plats inom 4 

månader. I Bräkne-Hoby finns ytterligare 5 barn som har erbjudits plats på 

andra ställen i kommunen men inte kunnat ta den på grund av avstånd och 

svårighet att transportera sig. 

 

Listerby-Johannishus: 0 barn 

Kallinge: 1 barn 

Ronneby: 0 barn 

Saxemara-Bräkne-Hoby: 8 barn 

Hallabro-Backaryd-Eringsboda: 0 barn 

 

Anledningen till att man i flera områden klarar av att hålla lagkravet är för 

att vårdnadshavare som inte kan få plats väljer att flytta fram önskat 

placeringsdatum. Detta innebär att de inte kommer med i statistiken. 

Störst svårighet att placera under hösten har man haft i Saxemara, men efter 

årsskiftet är det stora svårigheter att placera i hela kommunen. 

 

En stor andel barn kan inte få plats utifrån sitt förstahandsval. Endast i 

Listerby och Johannishus kan man placera samtliga utifrån sitt 

förstahandsval.  

I Saxemara har man endast fått placering av sitt förstahandsval utifrån 

syskonförtur. 

 

 

Arbetsmiljö 

De risker som identifierades och fanns en oro kring var: 

 Vi har inte ändamålsenliga lokaler 

 

Vi har i dagsläget 200 elever som inte har kunnat erbjudas plats på en 

skolenhet enligt närhetsprincipen. 

Utöver de 166 elever som bussas är det ytterligare 34 elever som är 

placerade på Fredriksbergsskolan men tillhör Espedalsskolans och 

Skogsgårdsskolans upptagningsområden. 
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Flera rektorer vittnar om att det är trångt i skolans lokaler. Det finns ingen 

möjlighet att arbeta med mindre grupper eftersom det saknas utrymmen. 

Organisationen blir därigenom väldigt låst. 

 

- Listerbyskolan som ex. använder kapputrymmen och korridorer för 

undervisning till mindre grupper.  

- Espedalsskolan hoppas på en lättnad när de nya paviljongerna kommer på 

plats.  

- Slättagårdsskolan har fått en bättre situation tack vara de nya paviljongerna. 

     

Bedömning 

Vi ser en positiv tendens när det gäller rekrytering av legitimerade lärare 

samt personer med rätt behörighet till elevhälsan. Ett antal förskolor och 

skolor sticker dock ut med lägre behörighet.  

Vi har ett fortsatt högt tryck på våra förskolor och kan i dagsläget inte 

erbjuda plats inom lagstadgad tid till alla som är i behov av detta. Det är 

även svårt att omfördela barnen som står i kö till andra förskolor eftersom 

alla vårdnadshavare, på grund av långa avstånd, inte kan ta sig till de 

förskolor där vi kan erbjuda plats.   

På grund av lokalbrist i de centrala skolorna behöver vi fortsatt skjutsa ett 

stort antal elever. Elever blir även omfördelade mellan de centrala skolorna 

på grund av platsbrist.  

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden tar slutredovisning av internkontrollplan 

2020 till protokollet.     

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden tar slutredovisning av internkontrollplan 2020 till 

protokollet. 

________________ 
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Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 

Lova Necksten, kvalitetsutvecklare 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

Jennie Vilnersson Månsson, kvalitetsutvecklare 
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§ 143 Dnr 2020-000552 600 

Remiss - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att 
säkerställa tillgång till skolinformation 

 

Sammanfattning  

En remisspromemoria har inkommit från Utbildningsdepartementet gällande 

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer numera att uppgifter om enskilda 

huvudmäns verksamhet omfattas av statistiksekretess. Kammarrätten i 

Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har medfört att 

det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i 

sin tur bland annat att elever och vårdnadshavare inte kommer att ha 

uppdaterad information inför skolval och att beslutsfattare inte kommer att 

ha tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och 

fördela resurser till skolan. Uppgifter om skolor är helt centrala för att 

skolsystemet ska fungera. I den promemoria som Utbildningsdepartementet 

nu skickat ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att tillfälligt lösa problemen 

med sekretessen kring svensk skolstatistik. Det anses vara helt nödvändigt 

för att kunna styra svensk skola och se till att resurserna går till rätt skolor. 

Det är därför det föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) som bryter statistiksekretessen. Syftet är att 

säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får 

tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före 

praxisändringen.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 

2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats. 

”Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att 

uppgifter som används för att framställa statistik och som är offentliga också 

kan användas för andra ändamål, t.ex. som underlag för 

statsbidragsadministration, publicering av information riktad till allmänheten 

och kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400), när det gäller vilka uppgifter om enskilda 

huvudmän som skyddas av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(31) 
2020-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

tidigare ansågs vara offentliga nu anses vara sekretessbelagda. Det nya 

rättsläget innebär att systemet för informationsförsörjning inom skolväsendet 

inte fungerar som tidigare eftersom uppgifter om fristående skolors 

verksamhet inte kan offentliggöras på skolenhetsnivå och därmed inte heller 

kan användas för andra ändamål än statistik. För att säkerställa tillgången till 

skolinformation så att statliga myndigheter och kommuner kan utföra sina 

författningsreglerade uppgifter och allmänheten kan få tillgång till 

information för bl.a skolval, krävs åtgärder. I denna promemoria föreslås 

nya, tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som 

bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter som ägnar sig åt 

särskild verksamhet för framställning av statistik kan lämna uppgifter som 

avser enskilda huvudmän inom skolväsendet till Statens skolverk och 

kommuner för att de ska kunna utföra vissa angivna uppgifter.” 

Förslaget är angeläget utifrån att det innebär att Skolverket får ta del av 

sådana uppgifter om de behövs i myndighetens verksamhet. Det handlar om 

exempelvis nationell uppföljning, information och utvärdering av 

skolväsendet samt nationella och internationella studier om måluppfyllelse i 

skolan. Det handlar också om stöd till skolutveckling och hantering av 

statliga stöd och bidrag. Förslaget innebär därutöver att vi når en publicering 

av andra uppgifter om skolväsendet än vad som ingår i den officiella 

statistiken. Med tanke på att det dessutom föreslås att uppgiftslämnande ska 

kunna ske till en kommun, om kommunen behöver uppgifterna för att kunna 

fullgöra sin skyldighet enligt skollagen (2010:800) och att fördela resurser 

efter barn och elevers behov (se 2 kap. 8 b § skollagen), så anser vi att 

förslaget i sin helhet är angeläget.      

 

Länk till Regeringskansliet; Utbildningsdepartementet - Promemoria; 

https://www.regeringen.se/4ab08f/contentassets/6fb6e1b9d4924972b53ec4e

071b16426/tidsbegransad-losning-for-att-sakerstalla-tillgang-till-

skolinformation 

 

Bedömning 

Utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi 

oss positiva till en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 

skolinformation.      

 

https://www.regeringen.se/4ab08f/contentassets/6fb6e1b9d4924972b53ec4e071b16426/tidsbegransad-losning-for-att-sakerstalla-tillgang-till-skolinformation
https://www.regeringen.se/4ab08f/contentassets/6fb6e1b9d4924972b53ec4e071b16426/tidsbegransad-losning-for-att-sakerstalla-tillgang-till-skolinformation
https://www.regeringen.se/4ab08f/contentassets/6fb6e1b9d4924972b53ec4e071b16426/tidsbegransad-losning-for-att-sakerstalla-tillgang-till-skolinformation
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Förslag till beslut 

Utifrån ovan bedömning förslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom 

yttrandet och antar detta som sitt eget remissvar till Kommunstyrelsen. 

      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), 

nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet och antar detta som sitt eget 

remissvar till Kommunstyrelsen 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Jennie Vilnersson Månsson, kvalitetsutvecklare 
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§ 144 Dnr 2020-000572 630 

Rapport från SKR:s webbutbildning om förskolan. 
Information. 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund delgav nämndsledamöterna information 

från SKR:s förskolekonferens 2020 kring ”Kvalitet och likvärdighet i 

förskolan – Vad är det och kan det mätas?”    

Öppna jämförelser – Förskola, innebörden av en likvärdig förskola och vad 

likvärdighet är och inte är kommenterades. 

De viktigaste strukturella förutsättningarna för en likvärdig förskola bedöms 

vara förskolepersonalens utbildningsnivå och kontinuerliga kompetens-

utveckling, men även förskolepersonalens villkor (personaltäthet, 

barngruppernas storlek, lön, planeringstid) samt förskolans tillgänglighet. 

• Likvärdig förskola för alla barn= Hög kvalitet, lika tillgång och 

kompensatoriska uppdraget.  

• Barn från låginkomstfamiljer gynnas mest av en förskola med hög 

kvalitet. 

• Trycker på vikten av närvarons betydelse. I synnerhet för den 

språkliga utvecklingen och för socioekonomiskt svaga grupper. 

• Vikten av balansen mellan omsorg, lek och lärande. Inte bara 

kvalificera barnen förskolan. 

• Kvaliteten sitter i mötet mellan pedagog och barn. Förskollärarens 

profession gör skillnad. 

Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att 

utreda och lämna förslag på delmål och indikatorer för uppföljning och 

analys av skolhuvudmännens verksamhet och resultaten av denna 

verksamhet. Enligt uppdraget ska skolmyndigheterna även analysera och 

sammanställa avgörande framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling samt 

lämna förslag på vad som ska tas upp i en framtida dialog mellan stat och 

huvudmän. 

Framgångsfaktorerna liksom de nationella målsättningarna, delmålen och 

indikatorerna ska ligga till grund för dialogen. 
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Skolmyndigheterna ska dessutom utreda och lämna förslag på om det bör 

finnas en koppling mellan dialog och tillsyn. 

Tio framgångsfaktorer; 

1. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt skapa samsyn kring 

uppdrag och mål 

2. Skapa ett förtroendefullt klimat mellan och på alla nivåer inom 

organisationen 

3. Verka för ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som omfattar 

samtliga verksamheter 

4. Verka för ett skolutvecklingsarbete som fokuserar på 

undervisningens kvalitet 

5. Skapa en organisation och kultur som främjar kompetensbyggande, 

kunskap och lärande 

6. Arbeta med ett tydligt ledarskap på alla nivåer 

7. Arbeta systematiskt och långsiktigt med att säkra 

kompetensförsörjningen 

8. Verka för att alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och 

stöd fångas upp tidigt och tillgodoses 

9. Verka för ett systematiskt och uthålligt hälsofrämjande och 

förebyggande arbete som omfattar hela verksamheten 

10. Genomföra en kompensatorisk resursfördelning och andra 

kompensatoriska insatser för att uppväga skillnader mellan och inom 

verksamheter i syfte att främja likvärdighet   

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) 

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

Exp: 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare   
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§ 145 Dnr 2020-000573 600 

Rapport om hög frånvaro. Information. 

 

Sammanfattning  

Kurator Amelie Gullin, RoS-Teamet, och Pernilla Hovbäck, enhetschef 

Familje- och Individomsorgen, delgav utbildningsnämndens ledamöter en 

presentation över förslag till uppdrag gällande problematisk skolfrånvaro.  

 

Uppdraget har sin bakgrund i hög skolfrånvaro bland elever överstigande 

50%, varför förvaltningscheferna från respektive förvaltning fördelade ett 

uppdrag kring att framta konkreta förslag på hur Ronneby kommun bör 

arbeta med denna målgrupp och vad det innebär i form av organisation och 

kostnader samt väntade resultat. 

Uppdraget omfattar de obligatoriska skolformerna; dvs grundskolans elever 

från förskoleklass till årskurs 9. Vid uppdragets utformning formuleras ett 

önskemål om ett förslag på en organisation som kan vara långvarig och 

varaktig och inte i form av ett projekt, syftande till att förbättra skolnärvaron 

samt minska risken för utanförskap och psykisk ohälsa. 

För uppdraget med att framta ett förslag för hur Ronneby kommun bör arbeta 

med målgruppen, gjordes en kartläggning både internt och med extern 

omvärldsbevakning, i syfte att skapa en bild av nuvarande arbetssätt samt 

inhämta hur andra kommuner arbetar med målgruppen. 

Förvaltningarnas uppdrag med målgruppen, definition av frånvaro, orsakerna 

till frånvaro och konsekvenser av problematisk skolfrånvaro kommenterades. 

2020-01-01—2020-11-01 har 52 anmälningar från skolan inkommit till 

socialtjänsten där orsaken är missförhållanden i miljön. För 45 av dessa barn 

innebar det en utredning (utredningen kan ha inletts utifrån anmälan eller 

varit inledd sedan tidigare). 

Brister i nuvarande arbetssätt har identifierats. De slutsatser man kommit 

fram till mynnar ut i ett förslag om samfinansiering och gemensamt ägande 

av social- och utbildningsförvaltningen.  

Framtaget tjänsteförslag och aktualiseringsprocess kommer att delges både i 

Utbildningsnämnd och Socialnämnd. 
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Bedömning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) tackar för redovisningen/rapporten gällande 

skolnärvaron för elever i åk F-9 i Ronneby kommun, och en bra rapportering 

för hur samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 

kan förbättras. Nya arbetssätt måste implementeras. Rapporten är på flera 

ställen tydlig med att det finns fördelar med ett ”gemensamt ägande” av 

detta, då skolfrånvaro ofta beror på familjerelaterade problem och att 

behandling och lärande bör erbjudas det enskilda barnet och barnets 

vårdnadshavare. 

- Den som har vården om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 

fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 Kap 30 paragraf). 

- Dokumentation och bedömning av föräldraförmågan skall finnas 

utifrån barnets skolproblematik. (Socialtjänstlagen 11 Kap 1 

paragraf). 

Ronneby kommun har idag ett ekonomiskt ansträngt läge och det finns i 

dagsläget både ett anställningsstopp och ett inköpsstopp utfärdat. 

Tjänsteförslaget, förslag till beslut, gäller två nämnder och kan därför inte tas 

av enskild nämnd. Det bör också beaktas att samtliga mätningar gjorts under 

Coronapandemin och att det medfört att statistiken eskalerat angående 

problematisk frånvaro. 

      

Förslag till beslut 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) föreslår; 

- Att utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

arbeta fullt ut med den idag framtagna rutinen gällande hur man 

hanterar problematisk frånvaro och att kartläggning och 

dokumentation av orsakerna till frånvaron sker. 

- Att utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

arbeta närvarofrämjande på skol- och gruppnivå i Ronneby kommuns 

skolor. 

- Att utbildningsnämndens ordförande kallar förvaltningscheferna från 

båda Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, samt 

ordförande i Socialnämnden till diskussion/dialog om hur vi går 

vidare med detta i båda nämnderna.  

- Att utbildningsnämnden tar dagens information till protokollet. 

- Att protokollsutdraget expedieras till Kommunstyrelsen som 

informationsärende.      
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Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Tony 

Holgersson (SD). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar; 

- Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fullt ut med den 

idag framtagna rutinen gällande hur man hanterar problematisk 

frånvaro och att kartläggning och dokumentation av orsakerna till 

frånvaron sker. 

- Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta 

närvarofrämjande på skol- och gruppnivå i Ronneby kommuns 

skolor. 

- Att utbildningsnämndens ordförande kallar förvaltningscheferna från 

båda Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, samt 

ordförande i Socialnämnden till en första diskussion/dialog om hur vi 

går vidare med detta i båda nämnderna. 

- Att utbildningsnämnden tar dagens information till protokollet. 

- Att protokollsutdraget expedieras till Kommunstyrelsen som 

informationsärende.  

 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Amelie Gullin, kurator RoS-Teamet 

Pernilla Hovbäck, enhetschef Familje- och individomsorgen 

Birgitta Ratcovitc, förvaltningschef Socialförvaltningen 

Socialnämnden för kännedom 
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§ 146 Dnr 2020-000574 600 

Lärarförbundets ranking som skolkommun. 
Information. 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens ledamöter har delgivits Lärarförbundets ranking Bästa 

Skolkommun via länk i nämndsutskicket. 

      

Bedömning 

Det konstateras att Ronneby kommun placerar sig som nummer två bland 

Blekinges kommuner, och på 117:e plats bland landets 290 kommuner. 

Resultatet bygger delvis på intervjuer med Lärarförbundets medlemmar. 

 

Förvaltningschef Tobias Ekblad påtalar att det är inte helt och hållet så att 

det är förvaltningens och utbildningsnämndens arbete som Lärarförbunden 

lokalt har i åtanke när de svarar på den enkät som skickas ut. Då det är 

kommunens arbete som de ska ha i åtanke är det också  de mer 

kommunövergripande processerna som samverkan, löneprocessen och 

kompetensförsörjning som åsyftas.  

 

Resultatet är inte heller fullt jämförbart med internkontrollplanens, eftersom 

undersökningarna är gjorda vid olika tillfällen. Dvs intervjun från 

Lärarförbundet hösten 2019 och Internkontrollplan september månad 2020. 

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärartätheten och 

andelen barn i förskolan tillhör Ronnebys styrkor relativt sett, medan 

lärarnas behörighet och lärarlönerna drar ner kommunens rankning.  

Ronneby ligger bättre till än grannkommunerna Karlskrona (173) och 

Tingsryd (202). Karlshamn placerar sig bäst i länet (55). 

Lärarförbundet kommenterade utsänt material. En ökad samverkan 

efterfrågas från Lärarförbundet som upplever att beslut ibland redan tagits 

utan att samråd/samverkan skett. 

    

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S). 
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Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Lärarförbundet FK 
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§ 147 Dnr 2020-000234 106 

CURA Individutveckling. Information. 

 

Sammanfattning  

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) informerade kring redovisad 

budgetuppföljning, vilken pekar på ett litet underskott i budgetprognosen. 

Löneutvecklingen har varit något högre än budgeterat samt har 

omställningskostnader påverkat prognosen. Baskostnader för Sjöarp fördelas 

procentuellt mellan kommunerna.     

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S). 

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

1e vice ordf Silke Jacob (C) 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) 
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§ 148 Dnr 2020-000023 602 

Kurser och konferenser december 2020. 

 

Sammanfattning  

Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens 

sammanträde. 

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2020-000024 600 

Aktuellt i verksamheten december 2020. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att verksamheterna i nuläget 

upplever påfrestning pg a smittspridningen; som främst visar sig i oro. Några 

fall av familjekarantän har ännu inte blivit aktuellt eftersom det inte finns 

någon smittspridning i verksamheterna. 

 

I enlighet med Regeringens beslut och Folkhälsoinstitutets 

rekommendationer har distansundervisning ånyo införts på gymnasiet. 

Beslut kring dessa förändringar har delegerats till rektor. Skolluncher erbjuds 

eleverna i likhet med tidigare. 

 

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att informationsutbyte sker 

kontinuerligt mellan rektorer och smittskydd.   

 

Avslutningsvis informerade förvaltningschefen kring lokalbehovet inom 

förskolans verksamhet. Behov finns av förskolelokaler i Bräkne-Hoby. En 

utökning av förskolelokaler sker på Soft Center. 

   

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S). 

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef    
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§ 150 Dnr 2020-000027 002 

Delegationer december 2020. 

 

Sammanfattning  

Av nämndsordföranden tagna ordförandebeslut 2020-11-20, 2020-11-27, 

2020-12-04 och 2020-12-08; samt av förvaltningschefen tagna 

delegationsbeslut 2020-10-22—2020-11-04, har delgivits 

utbildningsnämndens ledamöter. 

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 151 Dnr 2020-000042 000 

Delgivningar december 2020. 

 

Sammanfattning  

  

 2019.47-047 

Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för gymnasieskolans introduktions-

program för år 2019. 

     

________________ 
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§ 152 Dnr 2020-000025 600 

Övrigt - Utbildningsnämnden december 2020. 

 

Sammanfattning  

 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) delgav nämndsledamöterna info från 

Revisionsmöte i november 2020 tillsammans med 1:e och 2:e vice ordf.  

-nämnden får kritik att vi inte tar tydliga beslut 

-att underlag saknas i protokollen 

-efterlyser tydlighet i hur nämnden styr ekonomiska processer 

-att barns behov måste beaktas och dokumenteras vid nämndsbeslut enl 

barnkonventionen. 

-en tydligare redovisning hur budget 2021 sätts ner på skolnivå. 

 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ger förvaltningschefen i uppdrag att 

framta årshjul för de redan beslutade olika politiska processerna. Exvis 

Tertialer, internkontrollplan, årsbokslut, mål, planering och redovisning 

etc. Redovisning av detta ska ske månadsvis. I planen ska även 

presenteras samtliga ärenden som lyfts på varje nämndsmöte. 

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade om att dessa uppgifter finns 

i Stratsys. Politikerna har dock inte tillgång till Stratsys. Vad gäller 

protokollen bör dessa lyftas till diskussion med kanslichef Anna-Karin 

Sonesson, kommunkansliet. Granskning av beslutsunderlag och protokoll 

är gjord av revisionen och svar på den är beslutade på både 

Kommunstyrelse och Utbildningsnämnd. 
 

Förvaltningschefen får i uppdrag att framta årshjul för de redan beslutade 

olika politiska processerna, samt att lyfta ärendet vidare för diskussion med 

kanslichef Anna-Karin Sonesson, kommunkansliet. 

 

 

 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) lyfte behov av lokaler till internaten, då 

utbildningsnämnden har ett behov av samlade lägenheter till internat för 

Flygtekniskt gymnasieutbildning. Samtidigt diskuteras att i närtid stata 

upp en Yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Att då vi en uppstart 

av en yrkeshögskola kunna marknadsföra att Ronneby kommun även har 

lämpliga lägenheter för hitflyttande elever vore ytterst fördelaktigt.  
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Utbildningsnämnden vill därför ha och bjuder in till en dialog/diskussion 

med Ronnebyhus och kommunledningen gällande fastigheten med 

lägenheter på Pederholmsgatan. 

Ordföranden föreslår att protokollsutdraget expedieras som inbjudan till 

Kommunstyrelsen och Ronnebyhus. 

Utbildningsnämnden bjuder in till en dialog/diskussion med Ronnebyhus och 

kommunledningen gällande fastigheten med lägenheter på Pederholmsgatan. 

 

 

 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) efterfrågar redovisning av vad en 

elevplats på Klaragymnasiet kostar med eller utan ett medlemskap i 

Cura. Klaragymnasiet har en beläggning på 74% av medlems-

kommunerna. 

 

Förvaltningschef Tobias Ekblad får i uppdrag att redovisa vad en elevplats 

på Klaragymnasiet kostar med eller utan ett medlemskap i Cura vid 

kommande nämndsammanträde. 

 

 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) rapporterade kort från Teknik-College. 

Lokala styrgruppen har ställt in sitt möte 2020-08-27 samt 2020-12-03, 

varför det inte finns något att delge utbildningsnämnden vid dagens 

sammanträde.  

 

 Ordföranden informerade om att Socialnämndens arbetsutskott och 

nämnd, kommer att se över vårdnadshavare/barn i annan kommun som är 

skyddsplacerade och hur skolgången där fungerat för de barnen. 

Protokoll kommer att tillsändas utbildningsnämnden för kännedom. 

 

 Ordföranden Åsa Evaldsson (M) framförde sitt tack till 

utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för det gångna året som i 

mångt och mycket varit annorlunda mot andra år. Alla behöver nu 

ledighet och tid att hämta ny kraft. Ett speciellt tack framfördes till 

förvaltningschef och nämndsekreterare.  

En God Jul och Gott Nytt År, och en uppmaning att vara rädda om 

varandra, framfördes av ordföranden till utbildningsnämnd och 

tjänstemän. 
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Som informationsmaterial närsluts tjänsteskrivelse och ansökan från TP 

Förskolor: Länk till Yttrande och Ansökan TP Friskolor AB; 

https://send.ronneby.se:443/download.php?id=153&token=YklyjMzDecdQh

vHTBCF0Qp7ulHjaaX9v      

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Tim 

Aulin (SD) och Tony Holgersson (SD). 

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Anna-Karin Sonesson, Kanslichef Kommunkansliet 

Kommunstyrelsen 

Ronnebyhus 
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