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Sammanträdesdatum 

2022-02-17 
 

 

  
 
Plats och tid Teamsmöte, Stadshuset, Ronneby, kl. 11.40—12.00, 13.00—13.10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Rune Kronkvist (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering, Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2022-02-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 24-25, 36, 45   
 RosMarie Ronnehed  

 Ordförande 

  

 
Åsa Evaldsson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Rune Kronkvist (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-18   

Datum då anslaget tas ned 2022-03-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby. 
Närarkiv två år, därefter Ronneby kommunarkiv, Bräkne-Hoby 

 

Underskrift 

  

 
RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare UN 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M), Ordförande 
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande 
Lars Sager (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Lars-Olof Wretling (L) 
Rune Kronkvist (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Tony Holgersson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Kranislav Miletic (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Martin Moberg (S) 
Casper Andersson (SD) 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Louise  Edlund (M) 
Robin Bowin (V) 
Jesper Grönblad (SD) 
 

Tjänstemän Tobias Ekblad, förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Anna Hinsäng, exploateringschef MEX 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Gunilla Johansson, ekonom 
Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet 
Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola 
Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola 
Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 
 

Övriga Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund  
Sonja Stranne, Lärarförbundet 
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§ 24 Dnr 2022-000023 004 

Fastställande av dag för justering 

 

Sammanfattning  

2:e vice ordförande Stefan Österhof (S) har utsetts som ordinarie justerare 

jämte nämndsordföranden Åsa Evaldsson (M) att justera 

utbildningsnämndens protokoll under mandatperioden 2019-2022. 

      

Bedömning 

Vid frånvaro utses ersättare. Nämndsprotokollen signeras digitalt. 

      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta; 

1. att Rune Kronkvist (S) utses justera vid ordinarie justerare Stefan 

Österhofs (S) frånvaro. 

2. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-02-17 

genom digital signering. 

3.  att nämndsprotokollet justeras 2022-02-24 genom digital signering. 

      

Deltar i debatten 

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

nämndsledamot Rune Kronkvist (S). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att; 

1. att Rune Kronkvist (S) utses justera vid ordinarie justerare Stefan 

Österhofs (S) frånvaro. 

2. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-02-17 

genom digital signering. 

3.  att nämndsprotokollet justeras 2022-02-24 genom digital signering. 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(11) 
2022-02-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

________________ 

 

 

Exp:  Akten 
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§ 25 Dnr 2022-000024 004 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens dagordning/kallelse har behandlats i 

Ordförandeberedning och Beredningsutskott.  

Utbildningsnämnden har tillställts dagordningen i samband med 

kallelseutskick. 

     

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för 

nämndssammanträdet 2022-02-17.       

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 36 Dnr 2022-000053 261 

Beg om remissyttrande avs Arrendeavtal gällande 
skatepark på Ronneby 16:156. Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening önskar anlägga en 

utomhusskatepark vid parkeringen mellan Knut Hahnsskolan och 

Persborgsvägen. Berörda verksamheter inom utbildningsförvaltningen har 

inget att invända mot den föreslagna anläggningen, men vill poängtera att 

trafiksituationen måste säkerställas.    

 

Bedömning 

De verksamheter inom utbildningsförvaltningen som direkt berörs av 

förslaget, Skogsgårdens förskola och gymnasieskolan Knut Hahn, har inget 

att invända mot anläggningen, men förskolan vill poängtera att 

trafiksituationen måste säkerställas innan beslut fattas. Det är redan idag en 

ansträngd trafiksituation vid förskolan, inte minst under pågående projekt 

gällande rivning av Skogs förskola/skola och byggnation av nya Persborgs 

förskola. 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att ställa sig positiva 

till förslaget, men att man bör beakta trafiken. 

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Tony Holgersson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnämnden bifaller 

förslagsyttrandet och ställer sig positiva till förslaget, men att man bör beakta 

trafiken. 

     



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(11) 
2022-02-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit 

förslagsyttrandet och ställer sig positiva till förslaget, men att man bör beakta 

trafiken. 

     

Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget, men med tillägget att 

man bör beakta trafiken. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 
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§ 45 Dnr 2022-000106 670 

Förslag till hyresavtal för nytt Vård- och 
omsorgsboende och förskola i Johannishus. 
Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

I oktober 2021 beslutade utbildningsnämnden 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. 

 

Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts 

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

resultat av dessa workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram 

för beslut. 

. 

Bedömning 

Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna 

meddelades att beslut i utbildningsnämnden bör ske redan den 17/2 2022. 

Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 vilket 

av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar innan 

utskick till nämnd. Utbildningsförvaltningen anser att förslaget i stort är 

positivt och de genomförda workshops har genomförts med stor möjlighet 

till inflytande samt stor lyhördhet hos anordnarna. Dock kan vi se att de sista 

förslagen på ändringar, till exempel i planritningen, inte finns med i de 

handlingar som skickats ut. Vi kan också konstatera att det finns en 

osäkerhet kring den slutliga kostnaden för hyran. Vi ser att 

entreprenadkostnaden är beräknad till 21 000 kr per kvm BTA. I dagens 

prisläge riskerar kostnaderna att bli avsevärt högre. Därtill är inte samtliga 

driftskostnader inräknade då det i förslaget är så kallad kallhyra. Som nämnts 

ovan finns det inte tid för en fullständig genomgång av handlingarna innan 
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utbildningsnämnden. Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång 

genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de 

kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande.  

     

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med 

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts.  

 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att 

teckna avtal. 

.       

Deltar i debatten   

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

nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Martin Engelsjö (M). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget med 

tillägget att en mindre justering görs så att KS au ingår i 

beslutsformuleringen. 

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) är positivt till förslaget men tveksam 

till beräknad kostnad. Bifall till beslutsförslaget. 

Nämndsledamot Martin Engelsjö (M) är positivt till förslaget men efterfrågar 

en deadline kopplad till böter om den inte hålls. Bifall till beslutsförslaget. 

1:e vice ordf Silke Jacob (C) är positiv till projektet och yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 

bifalla beslutsförslaget med en mindre justering avseende att KS au ingår i 

beslutsformuleringen. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit beslutsförslaget och 

ordförandens yrkande enligt nedan.      
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Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med Conara 

Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts.  

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 

utbildningsförvaltningen uppdrag att teckna avtal. 

 

Ärenden är omedelbart justerat. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

KS au / KS / KF 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 

Anna Hinseäng, exploateringschef MEX 

Helen Svensson, ekonomihandläggare  FK 

 


