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Närvarolista

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M)
Kranislav Miletic (S)
Casper Andersson (SD)
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Martin Engelsjö (M)
Martin Moberg (S)
Robin Bowin (V)
Jesper Grönblad (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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Erika Hallberg, strateg lokalfrågor inom utbildningsförvaltningen
Ingela Berg, Vch Förskolor

Övriga

Nina Mattsson, Lärarförbundet
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Boel Forslund, Skolledarna
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§ 15

Dnr 2021-000031 630

Erica Hallberg, strateg lokalfrågor inom utbildningsförvaltningen,
redogjorde inledningsvis för framtaget förslag för att möta behovet av
förskoleplatser i Bräkne-Hoby. Av tjänsteskrivelsen framgår följande;
Sammanfattning
Ronneby kommun har inte tillräckligt med förskoleplatser för att möta det behov
som finns, särskilt inte i Bräkne-Hoby. Enligt lag är vi skyldiga att erbjuda
förskoleplats inom 4 månader, vilket vi idag inte kan. Förvaltningen föreslår
utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för att möta behovet i Bräkne-Hoby,
genom att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta medel för att starta upp en ny

enhet i tillfälliga lokaler under första hand en period om 5 år, med option på
ytterligare 2 år.
Bedömning
Idag finns det tre förskolor i Bräkne-Hoby, som tillsammans kan erbjuda 139
förskoleplatser. Genom förtätningar har man lyckats placera 148 barn på de tre
enheterna, men det återstår, trots detta, en kö på 33 barn till förskoleplats i BräkneHoby. Av dessa 33 barn är det 22 barn som idag inte har någon placeringen alls och
11 barn som har en placering som vårdnadshavarna inte är nöjda med (i grannkommunerna, privata alternativ eller på en förskola med lång resväg). Den lösning
som föreslås i denna skrivelse, skulle innebära att det inte längre finns någon kö till
förskoleplatser i Bräkne-Hoby.
Det finns en långsiktig plan på ytterligare en förskola med ca 120 platser i BräkneHoby, området Sanden. Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt
att anta att en förskola skulle kunna vara på plats 2024. Prognosen säger att vi har
ett barnunderlag framöver som liknar dagens. Behovet av förskoleplatser i BräkneHoby är känt sedan tidigare och lyftes senast i Monica Sjövinds utredning Behov av
nya förskoleplatser (Dnr 2019.72-630).
Den lokal som förvaltningen föreslås hyra för tillfällig förskoleverksamhet bedöms
av verksamhetschefen som mycket lämplig för förskoleverksamhet, då där tidigare
varit såväl förskola som fritidsverksamhet. Verksamhetschefen har inventerat
lokalutbudet i Bräkne-Hoby och kan inte se någon alternativ lösning.
Övrig info:
- Fastighet Hoby 6:69, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby
- Hyreskontrakt tecknas för fem år, med option på ytterligare två år i taget.
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-

-

Yta inomhus: 254 kvm
El, värme, städning och fiber ingår ej i hyra
Hyresvärden anpassar lokalen till att uppfylla brandsäkerhet enligt
Brandskyddsdokumentation, samt ombesörjer byggnadslov för ändrad
användning.
Inflyttning efter beslut, bygglov och kontraktsskrivning: Fyra månader.

Parkvägen 11 Bräkne-Hoby

Drift
Hyra
Drift - Hushållsel och
sopor
Städ, två avdelningar

Pedagogisk personal
5,75
Kostpersonal 0,375

Nämnd
UN
UN
UN

2 625
6 562

32 000
79 000

20 000
49 000

UN
UN

257 000
13 800

3 084 000
166 000

1 928 000
104 000

0
6 708

16 000
80 000

16 000
50 000

321 620

3 876 000

2 429 000

Ped.mtrl till förskolan,
årsbelopp drift
UN
Kost- transport
TFKN

Investering
Kostutrustning matvagnar
Kostutrustning tallrikar mm
Möbler och
utrustning

Kostnad 2021 15
maj-31 dec –
Kostnad per år. uppskattad inflytt.
Kostnad per Avrundat till
Avrundat till hela
månad
hela tusental
tusental.
262 000
419 000
34 925

TFKN

150 000

UN

10 000

UN

600 000
760 000
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Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel till
utbildningsförvaltningen om totalt 760 tkr, varav 150 tkr till kostenheten, samt
driftsmedel för 2021(7,5 mån) på 2 429 tkr, varav 50 tkr till kostenheten.
Driftsmedel föreslås tas av centrala medel avsatta för förskolans räkning.
2. Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att
för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för resterande
avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande belopp om 1 454
tkr, enligt förslag ovan.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice
ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Rune
Kronkvist (S) och Anna-Karin Wallgren (S), samt tjänstgörande ersättare
Lars Sager (M).
Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget, med den
redaktionella förändringen att ordet ”tidigast” införs sist i meningen i
tjänsteförslagets andra stycke under ”Bedömning”. Dvs ”Planprogrammet är
nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en förskola skulle kunna
vara på plats 2024 tidigast.”
Vidare yrkar ordföranden att beslutet kompletteras med två tillägg;
-

Att framföra önskemål om att hela byggprocessen och nybyggnation av
ny förskola i området Sanden i Bräkne-Hoby, prioriteras och hanteras
skyndsamt, då det finns ett stort behov av förskoleplatser.

-

Att utbildningsnämnden tecknar hyreskontrakt med fastighetsägaren,
under förutsättning att utbildningsnämnden beviljas medel till drift och
investering.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till förslaget.
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till förslaget.
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Nästa sammanträde för utbildningsnämnden är planerat till 18 februari 2021.
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ärendet ska därför direktjusteras, för att kunna behandlas i Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-02-22.
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Nämndsledamot Tony Holgersson (S) yrkar bifall till förslaget.
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till förslaget.
Tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) yrkar bifall till förslaget.

Underlag för beslut
Utredning ”Behov av nya förskoleplatser”, Dnr 2019.72-630

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar följande:
- Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel till
utbildningsförvaltningen om totalt 760 tkr, varav 150 tkr till kostenheten,
samt driftsmedel för 2021(7,5 mån) på 2 429 tkr, varav 50 tkr till
kostenheten. Driftsmedel föreslås tas av centrala medel avsatta för
förskolans räkning.
- Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
att för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för
resterande avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande
belopp om 1 454 tkr, enligt förslag ovan.
- Att framföra önskemål om att hela byggprocessen och nybyggnation av ny
förskola i området Sanden i Bräkne-Hoby, prioriteras och hanteras
skyndsamt, då det finns ett stort behov av förskoleplatser.
- Att utbildningsnämnden tecknar hyreskontrakt med fastighetsägaren, under
förutsättning att utbildningsnämnden beviljas medel till drift och
investering.

Samt att redaktionell förändring sker av tjänsteskrivelsen med ordet
”tidigast” som införs sist i meningen andra stycke under ”Bedömning”. Dvs
”Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en
förskola skulle kunna vara på plats 2024 tidigast.”
________________
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Exp:
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Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen,
Erica Hallberg, Strateg lokalfrågor, Utbildningsförvaltningen
Ingela Berg, Verksamhetschef förskolor, Utbildningsförvaltningen
Hanna Bodesund, Lokalstrateg, Mark och exploateringsenheten
Elena Johansson, Kostchef, Teknik, fritid och kultur
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§ 16

Dnr 2020-000611 612

Sammanfattning
Den 7 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten rekommendera
huvudmän att övergå till fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan. I
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i
utbildningsnämnden på delegation beslut att efterkomma
rekommendationen.
Beslutet innebar att elever på gymnasieskolan ska gå över till fjärr- och
distansundervisning men att elever på gymnasiesärskolan och
introduktionsprogrammen var undantagna och att en låg tröskel skulle gälla
för de elever som kunde bli särskilt lidande av distansundervisning. Detta
beslut har sedan förlängts till att gälla t o m 1 april 2021 men att eleverna
under denna tid successivt går över till mer närundervisning när så är möjligt
med hänsyn tagen till den rådande smittspridningen. Detta beslut innebar
därmed att de internat som finns på Blekinge Naturbruksgymnasium och
Flygtekniska programmet stängdes för eleverna.
Bedömning
Beslutet att delvis stänga Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska
programmet och gå över till fjärr- och distansundervisning har medfört att
eleverna boende på internaten har en fortsatt hyreskostnad trots att de inte
kan vistas på internatet. De hyresintäkter som utbildningsförvaltningen
erhåller från dessa elever beräknas till ca 88 tkr/vecka och ca 350 tkr/månad.
Utbildningsförvaltningen är beroende av dessa intäkter och ser inte att det
bör belasta utbildningsnämndens budget då beslutet att stänga är på
rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
Fram till 1 april skulle den totala intäkten för utbildningsförvaltningen bli ca
1 000 tkr. Summan är baserad på totala antalet elever men målsättningen är
att öka andelen som deltar i närundervisning successivt. Därmed kan
summan bli lägre. Bedömningen är att eleverna inte bör belastas med en
hyreskostnad då de inte kan vistas på internatet. Under tiden för rådande
beslut bör därmed internatkostnaderna också regleras och återbetalas.
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Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever
på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte
kan delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden
för beslutet om fjärr- och distansundervisning.
Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att
kompensera utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever
som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och
distansundervisning.
Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice
ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD).

Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till alla tre att-satserna.
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till förslaget.
1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till förslaget.
Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att de elever, som inte kan nyttja sitt
internatboende under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning,
inte behöver erlägga hyra under samma period.
Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever på
Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte kan
delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden för
beslutet om fjärr- och distansundervisning.
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Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att kompensera
utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever som inte kan
nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och distansundervisning.

Exp:
Krisledningsnämnden
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Magnus Magnusson, chef Flygteknikutbildningen
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
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