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Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30-08:40

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckning

Stefan Österhof (S)
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

usterare

usteringens plats och tid

Underskrifter

Marie
Ordförande

Evaldsson

Justerare

Stefan

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkånnagivits genom anslag.

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-13

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-14

Datum då anslaget tas ned 2022-05-06

Kanslienheten, Kommu n led n in gsforvaltningen, Stadsh uset, Ronneby
Förvaringsplats för protokollet Närarkiv två år, därefter Ronneby

nehed

Underskrift

Nämndsekreterare UN

narkiv, Bräkne-Hoby
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

övriga näruarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Lars Sager (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
MikaelCarlön (MP)
Tony Holgersson (SD)

Kenth Carlsson (M)
Sviatlana Leuchuk (M)
Johnny Håkansson (S)
Martin Moberg (S)
Jesper Grönblad (SD)

Louise Edlund (M)
Robin Bowin (V)

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Jeanette Mauri2sson, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet
Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola
An n-C harlotte Wernered, verksam hetschef förskola
Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare U F
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Fastställande av dag för justering ....................4

S68 Dnr2022-000024004
Godkännande av dagordning ........6

S69 Dnr2022-000170619
Beg om yttrande avs Remiss förslag tillföreskrifter om ändring av
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning och
allmänna råd till föreskrifterna.............
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Utdragsbestyrkande
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s67 Dnr 2022-000023 004

Fastställande av dag för justering

Sammanfattning
2:evice ordfijrande Stefan Österhof (S) har utsetts som ordinarie justerare
jämte nämndsordft)randen Åsa Evaldsson (M) att justera
utbildningsnåimndens protokoll under mandatperioden 20 | 9 -2022.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) utses jämte ordftiranden justera dagens
nåimndsprotokoll; inkl det omedelbart justerade nämndsprotokollet.

Bedömning
Vid frånvaro utses ersättare. Nämndsprotokollen signeras digitalt.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås besluta;

1 . att det omedelbart justerade nåimndsprotokollet justeras 2022-04-13,

2. att nåimndsprotokolletjusteras 2022-04-21 genom digital signering.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Osterhof (S).

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar;

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-04-13,

2. att nämndsprotokollet justeras 2022-04-21 genom digital signering.

I'K:'^ TM,
Utdragsbestyrkande
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Akten

Exp:

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s68 Dnr 2022-000024 OO4

Godkännande av dagordning

Sammanfattning
Utbildningsnåimndens dagordning/kallelse har behandlats i Ordftirandeberedning
och Beredningsutskott.

Utbildningsnåimnden har tillställts dagordningen i samband med kallelseutskick.

Bedömning
Utbildningsnåimnden ftireslås godkiinna dagordningen ftir nåimndssammanträdet
2022-04-t3.

Beslut

Utbildningsnämnden godkåinner dagordningen.

Akten

Exp:

sign

ts
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s6e Dnr 2022-000170 619

Beg om yttrande avs Remiss förslag till föreskrifter om
ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:281
om fjärrundervisning och allmänna råd till
föres krifterna. I nformation. Omedel bar j usteri n g.

Sammanfattning
Begäran om remissyttrande inkom 2022-03-24 gällande ftirslag till
ftireskrifter om ändring av Skolverkets ftireskrifter (SKOLFS 2021:28) om

fiämrndervisning och allmänna råd till ftireskrifter. Ärendet diarieftirdes
samma dag och överlämnades till handläggare.

Sista svarsdatum var angivet till2022-04-22 ochmed anledning av att
utbildningsnåimnden sammanträ der 2022-04- I 3 togs kontakt med Skolverket
ftir att ffi respit med besvarandet då svarstiden var snävt hållen. Detta ställde
sig Skolverket alrrisande till.

Bedömning
Då det framkom att Kommunstyrelsens au sammanträder 2022-04-25 och
Kommunstyrelsen 2022-05-06 gjordes bedömningen att en omedelbar
justering inte hade någon påverkan på svarstiden.

Kommunledningsfiirvaltningen kommer att meddelas om beslutet att avstå
bevara remissen pg a ftir snävt hållen svarstid.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden tar informationen till dagens protokoll och
att kommunledningsftirvaltningen meddelas att man avstår fran att besvara
remissen.

Utbildningsftirvaltningen och nämnden vill i möjligaste mån svara på de
remisser som inkommer, då man kiinner ett värde i attvara delaktiga.
Demokratiprocessen tar mer tid i anspråk i kommunen iin vad som ges

utrymme ftir i detta fallet, varftir nåimnden avstår besvara remissen.

sign
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Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M),1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), niimndsledamot Tony Holgersson (SD).

Yrkanden
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnåimnden tar
informationen till dagens protokoll och att kommunledningsftirvaltningen
meddelas att man avstår fran att besvara remissen.

Utbildningsftirvaltningen och nämnden vill i möjligaste mån svara på de
remisser som inkommer, då man känner ett viirde i attvara delaktiga.
Demokratiprocessen tar mer tid i anspråk i kommunen än vad som ges
utrymme ftir i detta fallet, varftir nåimnden avstår besvara remissen.

Propositionsordning
Ordfiiranden Äsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att
bifalla ftlreliggande ftirslag till beslut och att kommunledningsftirvaltningen
meddelas att man avstår från att besvara remissen.

Beslut

Utbildningsnämnden avstår från att besvara remissen då svarstiden varit ftlr
snävt hållen.

Utbildningsnämnden tar informationen till dagens protokoll och
kommunledningsftirvaltningen meddelas att man avstår fuän att besvara
remissen.

Utbildningsftirvaltningen och nåimnden vill i möjligaste mån svara på de
remisser som inkommer, då man kåinner ett värde i attvara delaktiga.
Demokratiprocessen tar mer tid i ansprak i kommunen åin vad som ges
utrymme fiir i detta fallet, varftir nåimnden avstår besvara remissen.

Ärendet är omedelbart justerat.

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
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