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§ 46 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. 

Nämndsordföranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan Österhof 

(S) justerar protokollet som ska direktjusteras 2022-03-17. 

Huvudprotokollet/nämndsprotokollet justeras 2022-03-24 inkl de paragrafer 

som är omedelbart justerade.      

 

Bedömning 

Vid frånvaro utses ersättare. Nämndsprotokollen signeras digitalt alternativt 

på nämndssekretariatet.      

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta; 

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-03-17 

på nämndssekretarietet. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-03-24 genom digital signering.      

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), mötesordföranden/1:e vice ordf Silke 

Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S). 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar; 

1. att det omedelbart justerade nämndsprotokollet justeras 2022-03-17 

på nämndssekretariatet. 

2.  att nämndsprotokollet justeras 2022-03-24 genom digital signering. 

________________ 
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Exp: 

Akten 
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§ 47 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. 

      

Bedömning 

Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för nämnds- 

sammanträdet 2022-03-17.     

 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 48 Dnr 2022-000099 047 

Förslag till fördelning av ny skolmiljard. Omedelbar 
justering. 

 

Sammanfattning  

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2022 

med ytterligare medel för att möta den tuffa utmaning som Covid – 19 

medfört.  

Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 

unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 

november 2021. De tidigare besluten innebar att Ronneby kommun erhöll 

2 926 802 kronor plus ytterligare 727 923 kr. Det nya beslutet innebär 

Ronneby kommun kommer erhålla 4 029 472 kr under 2022. 

 

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.  

      

Bedömning 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige har inneburit att bidraget tilldelats 

utbildningsnämnden. Nu förstärks det statliga stödet till Ronneby kommun 

med ytterligare 4 029 472 kr. Även dessa medel bör föras över till 

utbildningsnämnden i linje med bidragets syfte.  

Utbetalningen till Ronneby kommun är uppdelad, vilket innebär att 

utbetalning sker vid två tillfällen under 2022. För att undvika att 

utbildningsnämnden och övriga instanser ska behöva hantera ytterligare ett 

ärende vid nästkommande utbetalning föreslås att beslut tas om hela 

bidraget. Bidraget kommer sedan fördelas till både kommunala och 

fristående huvudmän vilka har elever mellan 6 – 19 år som var folkbokförda 

i kommunen per den 1 november 2021. 

     

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. 
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Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar utbildningsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 

4 029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden; samt 

att en mindre justering görs genom att beslutet kompletteras med texten;  

” Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.” 

 

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

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till 

utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska förstärkningen är att den ska 

användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 

utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 49 Dnr 2022-000100 614 

Förslag till äskande avseende Yrkeshögskola 
Flygteknik. Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

I samband med beslut om budget 2022 beslutades att driftsmedel för en 

eventuell yrkeshögskola inom Flygteknik skulle läggas på centrala konton i 

avvaktan på beslut från Yrkeshögskolemyndigheten. I januari kom ett 

positivt beslut och därmed behöver dessa medel tas i anspråk av 

utbildningsnämnden. Tyvärr följde inte de investeringsmedel som äskades 

för 2022 med i det beslut som togs gällande budget 2022 i 

kommunfullmäktige.      

 

Bedömning 

För att kunna starta upp yrkeshögskolan enligt plan behöver driftsmedel men 

också investeringsmedel komma utbildningsnämnden tillhanda. Det är 

därmed nödvändigt att de avsatta driftsmedel som finns på centrala konton 

flyttas över till utbildningsnämndens ansvar.  

Därtill är det önskvärt att utbildningsnämnden beviljas investeringsmedel 

enligt tidigare utsänd plan. I planen ligger en investeringspost på ett flygplan 

på ca 3 500 tkr. Det är osäkert på om investeringen hinner slutföras under 

2022 men det är målsättningen.  

Prognosen är att prisbilden är mer gynnsam under 2022 varvid processen bör 

inledas snarast. Dock finns en risk att dessa medel måste 

kompletteringsäskas för 2023 om inte investeringen kan slutföras under 

2022. Plan för investeringar finns bifogad.   

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.      

 

Deltar i debatten 

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

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till 

utbildningsnämnden flytta över driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton 

samt bevilja investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.    

     

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att till 

utbildningsnämnden flytta över driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton 

samt bevilja investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.       

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Magnus Magnusson, Rektor Flygtekniskt program 
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§ 50 Dnr 2022-000127 670 

Ny avtalsperiod för hyra av lokaler Soft Center 
avseende Vuxenutbildningen (SFI, grundläggande samt 
gymnasial vuxenutbildning). Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Då avtal för vuxenutbildningens olika verksamheter löpt ut 2021-12-31 

behöver nu nya avtal skrivas. Avtalen är fördelade så att SFI har ett för sina 

lokaler och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ett annat. Avtalet 

för SFI gäller till och med 2022-12-31 (förlängt ett år). Detta med samma 

hyreskostnad som tidigare. Avtalen för BIU löper ut 2022-12-31 och 

kommer att omförhandlas hösten 2022 då vi vet vilka förutsättningar som 

kommer att gälla. 

Totalt sett omfattar avtalen (SFI och VUX) ca 3 000 kvadratmeter. Utifrån 

under perioden förändrade elevantal har lokalytan förändrats. 

Förhandlingar/omförhandlingar har gjorts löpande utifrån ändrade 

förutsättningar. Lokalytan har totalt sett minskats under perioden.  

Hyran avseende SFI lokaler har under perioden varit oförändrad medan 

vuxenutbildningens lokaler årligen indexuppräknats, därav hyresskillnad. 

Båda avtalen kommer fortsättningsvis att indexuppräknas. 

Total lokalyta SFI uppgår till 1492 kvadratmeter med en årshyra 1/1 - 31/12 

2022 på 950 SEK/m2 (enligt gamla avtalet). Årshyra från och med 1/1 2023 

uppgår till 1 102 SEK/m2. 

Total lokalyta grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår till 

1 600 kvadratmeter med en årshyra 1 102 SEK/m2 från avtalets början 

(2022-01-01). 

Total årskostnad enligt nuvarande hyresnivå 2022: 3 061 584 SEK, 2023: 

3 407 384 SEK.  

En dialog har förts med kommunens lokalstrateg. 

      

Bedömning 

Utifrån vuxenutbildningens uppdrag i de nationella styrdokumenten samt en 

bedömning av förväntat elevantal i de olika verksamheterna gör vi 

bedömningen att det är lämpligt att de nya hyresavtalen skrivs till och med 

2025-03-31. I förslaget ingår också en möjlighet att med sex månaders 

uppsägningstid säga upp 25% av lokalytan. Avtalens längd föreslås bli tre år 
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då kortare avtalstid innebär att indexuppräkning ej kan tillämpas. Vid kortare 

tid innebär det en årlig uppräkning av hyreskostnaden med 2%. 

      

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 

bifogade avtal.      

 

Deltar i debatten 

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

nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Lars Sager (M) och Martin 

Engelsjö (M), samt tjänstgörande ersättaren Johnny Håkansson (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal   

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildnings-nämnden beslutat att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra 

åt utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.      

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 51 Dnr 2022-000103 041 

Uppföljning av budget februari 2022. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i sina budgetkommentarer att den 

första prognosen för år 2022 visar på ett underskott på – 15 573 Tkr. Dock är 

första prognosen väldigt osäker så tidigt på året. Besparingskravet på 7 000 

Tkr samt utökade kostnader för den fristående förskolan i Kallinge på 4 274 

Tkr är med i prognosen.  

   

Bedömning 

Medel i form av en budgetreserv på 3 424 tkr finns på centrala konton för 

den fristående förskolan i Kallinge. Vi är i en process att inhämta 

besparingskravet bland annat genom omfördelningar inom förskolans 

verksamheter på grund av minskat antal barn i verksamheten. Dessa 

omfördelningar ser vi kommer påverka kostnaderna i positiv riktning.  

Det är svårt att förutse hur pandemin som vi levt med i två år kommer 

påverka våra verksamheter under 2022 och vad som nu blir det nya 

normalläget. Det finns också en osäkerhet i hur situationen i Europa kommer 

påverka våra verksamheter. Vi ser att antalet elever inom gymnasieskolan 

ökar med ca 100 elever vilket i sig är mycket positivt men kommer också 

medföra en utökning av antalet personal.  

På grund av denna osäkerhet har utbildningsförvaltningen beslutat att 

fortsätta med anställningsprövningar och dispensansökningar även om det 

övergripande beslutet är hävt.    

      

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      
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Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Ekonomienheten 
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§ 52 Dnr 2022-000035 041 

Budgetprocess för Utbildningsnämnden under året 
2022. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring pågående 

omställning inom förskolan; då förskoleklass lämnar för förskola. 

Verksamhetschef Lotta Wernered arbetar med denna översyn och ser över 

organisationen.  

Då stora barngrupper lämnar för förskoleklass och då färre barn kommer in i 

förskolan innebär detta att omfördelningar måste ske. 

Två förskoleavdelningar läggs i malpåse och medför därmed viss 

kostnadsminskning för personal. Förvaltningen följer Skolverkets riktlinjer 

betr personaltätheten.  

Avyttrande av externa lokaler diskuterades. En kostnadsbesparing på sikt 

kan ses. Närmare redovisning kommer att lämnas till nämnden framöver 

enligt förvaltningschefen.    

 

Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S), nämndsledamot Lars Sager (M) och Martin Engelsjö 

(M). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

     

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 
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Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 53 Dnr 2021-000544 009 

Begäran om remissyttrande gällande 
Kompetensförsörjningsstrategi och förslag på 
uppföljning 2022-2025. 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har givit ett uppdrag till personalenheten att arbeta fram 

en strategi för den strategiska kompetensförsörjningen i kommunen. Till 

strategin ska nämndspecifika handlingsplaner kopplas. Personalenheten har 

tillsammans med förvaltningscheferna arbetat fram ett förslag till 

kompetensförsörjningsstrategi samt tagit fram förslag på uppföljning av 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner. Förslaget har även 

samverkats vid centrala samverkansgruppen den 12 november 2021 och 12 

december 2021.  

 

Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att skapa en gemensam bild av 

vad kompetensförsörjning är inom ramen för kommunens uppdrag och att 

tydliggöra vad arbetsgivaren bör fokusera på för att möta 

kompetensutmaningen.  

 

Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ARUBA (attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla) och SKR:s nio strategier för att möta 

kompetensutmaningen.  

 

Som en del av uppdraget efterfrågar nu personalenheten nämndernas 

synpunkter på förslaget till kompetensförsörjningsstrategi. 

 

I svaret efterfrågas hur nämnderna ser på: 

 

 Förslaget till kompetensförsörjningsstrategi samt 

 Ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser 

som kan komma att uppstå om förslaget går igenom. 

      

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget till en kompetens-

försörjningsstrategi i Ronneby kommun. Utbildningsförvaltningen har via 

förvaltningschef haft möjlighet att föra fram synpunkter under framtagandet 

och vi ser det som positivt att delaktigheten varit stor. Det är också positivt 

att strategin utgår från ARUBA och SKR:s nio strategier vilket skapar 
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förutsättningar för en likvärdighet i kommunen och mellan kommuner. Det 

som skulle skapa än mer tydlighet i hur Ronneby kommun arbetar med 

kompetensförsörjning vore att strategin också knyts ihop med en 

kommunövergripande handlingsplan. I strategin föreslås det att samtliga 

nämnder och förvaltningar ska ta fram handlingsplaner utifrån strategin. 

Dock är flera av de aktiviteter eller insatser som räknas upp i strategin 

förvaltningsövergripande. Till exempel ”samarbeta inom och mellan 

verksamheter och förvaltningar för att möjliggöra karriärutveckling och 

kompetensbreddning”, ”tydliggöra vilka karriärvägar som finns i Ronneby 

kommun” är några exempel. För att dessa aktiviteter eller insatser ska få 

avsedd effekt bör de hanteras i en handlingsplan på en övergripande nivå. 

Inte endast av respektive nämnds eller förvaltnings handlingsplan. 

Personalenheten skall enligt strategin ta fram en egen handlingsplan och det 

kan förvisso vara denna som blir den övergripande handlingsplanen för 

Ronneby kommun men det bör i så fall säkerställas. 

 

Utbildningsnämnden har sedan tidigare en beslutad kompetens-

försörjningsplan och den har under hösten 2021 reviderats. 

 

Om samtliga eller delar av de insatser som räknas upp i strategin förverkligas 

kommer de innebära ökade kostnader. Det är därmed önskvärt att man i 

kommande budgetförslag, både på nämnds och fullmäktigenivå, tar höjd för 

dessa insatser och aktiviteter genom en kostnadsberäkning. Risken är annars 

att strategin inte få avsedd effekt då inga medel följer med beslutet.  

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till 

kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna till att 

upprätta en kommunövergripande handlingsplan i linje med strategin utreds. 

 

Föreslås att utbildningsnämnden i sitt remissyttrande lyfter fram att ett beslut 

om en kompetensförsörjningsstrategi och medföljande handlingsplan 

kommer innebära ökade kostnader.     

 

Deltar i debatten 

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

nämndsledamöterna Martin Engelsjö (M), Lars Sager (M) och Lars-Olof 

Wretling (L). 
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Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

bifall till beslutsförslaget med tillägget att ”för utbildningsnämnden och 

Ronneby kommun” läggs till i beslutets formulering. 

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit 

beslutsförslaget med tillägget att ”för utbildningsnämnden och Ronneby 

kommun” läggs till i beslutets formulering. 

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till kompetens-

försörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna till att upprätta en 

kommunövergripande handlingsplan i linje med strategin utreds. 

 

Utbildningsnämnden lyfter i sitt remissyttrande fram att ett beslut om en 

kompetensförsörjningsstrategi och medföljande handlingsplan kommer 

innebära ökade kostnader för Utbildningsnämnden och Ronneby kommun. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kanslienheten 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 54 Dnr 2022-000057 624 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats 2021 (EMI). Redovisning. 

 

Sammanfattning  

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål och 

resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur verksamheten har arbetat för att 

identifiera, analysera och minska riskerna i verksamheten.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av kvalitetsarbetet 

inom EMI och undertecknade har därför inför årets redovisning ändat titeln 

till Patientsäkerhets- samt kvalitetsberättelse EMI.     

 

Bedömning 

Det finns goda rutiner och ett stort fokus på patientsäkerhets och 

kvalitetstsarbetet inom EMI, Ronneby kommun. Brister som identifierats 

under året redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. 

 

I anslutning härtill diskuterades avvikelserapportering, journalverktyg, 

vaccination, skolläkare mm. 

      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande förslag till 

patientsäkerhets- samt kvalitetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats 

2021. 

      

Deltar i debatten 

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

nämndsledamot Lars Sager (M) och ersättaren Martin Moberg (S). 
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Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget att fastställa 

föreliggande förslag till patientsäkerhets- samt kvalitetsberättelse för 

Elevhälsans Medicinska Insats 2021..      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 

fastställa föreliggande förslag till patientsäkerhets- samt kvalitetsberättelse 

för Elevhälsans Medicinska Insats 2021..     

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa Patientsäkerhets- samt 

kvalitetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats 2021.   

________________ 

 

 

Exp: 

Christina Harang, chef Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) 
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§ 55 Dnr 2022-000058 624 

Förslag till fastställande av rev. basprogram för 
Elevhälsans Medicinska Insats lå 2022/2023.  

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden är ansvarig vårdgivare för Elevhälsans medicinska 

insats, EMI, och fastställer basprogram som erbjuds alla elever i 

förskoleklass – t o m gymnasiet. Basprogrammet gäller fortlöpande tills 

nämnden fattar annat beslut.   

 

Verksamhetschefen för EMI, Christina Harang, har lagt förslag till 

revidering av basprogram för EMI att gälla fr.o.m. höstterminen 2022 

 

 P.g.a. den omfattande insatsen skolsköterskorna har bidragit med i 

vaccinationsarbetet mot Covid-19 i åldersgruppen 12-15 år kommer 

det finnas ett eftersläp gällande basprogrammet. Alla hälsosamtal 

kommer inte hinnas med innevarande skolår. Det är då rimligt att 

koncentrera arbetet till de rekommenderade hälsobesöken enl. 

Vägledningen. Lära-känna-samtalet i åk 7 är ett samtal som är utöver 

det som rekommenderas i vägledningen för elevhälsa. 

 Enkäten med EMQ-frågor i förskoleklass har upplevts som svår att 

svara på för elever och görs istället efter en checklista tillsammans 

med skolsköterskan. Förslag om att ändra skrivningen i 

basprogrammet. 

 Ryggkontroll endast då detta inte är gjort tidigare i förskoleklass. 

Tidigare har skrivningen varit ”alla utlandsfödda” 

      

Bedömning 

Förslaget till det reviderade basprogrammet följer Vägledning för elevhälsan 

som Skolverket och Socialstyrelsen gemensamt tagit fram. Där 

rekommenderas ett hälsosamtal per stadium. Förändringar jämfört med 

nuvarande basprogram: 

 

 

 Hälsosamtalet i åk 7 plockas bort.  

 I förskoleklass kan hälsofrågorna till det nationella kvalitetsregistret 

EMQ göras efter en checklista istället för efter enkät. 

 Ryggkontroll i förskoleklass endast då detta inte är gjort tidigare. 
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Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer basprogram enligt förslaget.  

      

Deltar i debatten 

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

nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S) och Lars Sager (M), tjänstgörande 

ersättare Casper Andersson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att Utbildningsnämnden fastställer 

basprogrammet enligt förslaget. 

 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden fastställt 

basprogrammet för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) lå 2022/2023.      

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden fastställer basprogrammet för Elevhälsans Medicinska 

Insats (EMI) lå 2022/2023. 

________________ 

 

 

Exp: 

Christina Harang, chef Elevhälsas Medicinska Insats (EMI) 
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§ 56 Dnr 2022-000121 619 

Återrapportering Uppdrag Ronneby Kulturskola - LOV. 
Information. 

 

Sammanfattning  

Uppdraget har återremitterats till utbildningsnämnden ett antal gånger och vid 

utbildningsnämndens möte 2021-11-18 beslutades att ge utbildningsförvaltningen 

i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem enligt Lagen Om Valfrihet 

(LOV). Dvs ett införande av ett resursfördelningssystem där även andra 

aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter 

inom kulturskolans olika grenar enligt LOV.  

Utifrån det givna uppdraget har förvaltningschef haft en dialog med 

kommunens jurist. I den dialogen har det framkommit att LOV (Lagen om 

valfrihet) inte kan användas i andra områden än hälso- och sjukvårdstjänster. 

Därmed kan inte LOV i dess nuvarande form användas inom Kulturskolans 

område.  

Om kommunen vill införa valfrihet, och ej upphandla, inom kulturskolan så 

måste man införa ett auktoriseringssystem där de leverantörer som blir 

godkända får leverera tjänsten/tjänsterna och eleverna kan välja fritt mellan 

dessa. Det är dock ej prövat enligt kommunjuristen men flera kommuner 

använder sig av detta och tolkningen är att tillvägagångssättet är möjligt 

enligt gällande lagstiftning.  

      

Bedömning 

Uppdraget att utreda valfrihet inom LOV för Kulturskolan är inte möjligt. 

Därmed är det lämpligt att utbildningsnämnden tar ett nytt beslut och 

förändrar uppdraget till utbildningsförvaltningen. 

     

Förslag till beslut 

Föreslå utbildningsnämnden att förändra tidigare givet uppdrag att utreda 

valfrihet enligt LOV då detta endast kan omfatta hälso- och 

sjukvårdstjänster.      
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Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att ”utbildningsnämnden beslutar 

hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för en objektiv och juridiskt riktig 

utredning gällande Ronneby Kulturskola.” baserat på att historik och 

bakgrund i ärendet; 

Utbildningsnämnden har i uppdrag från Kommunfullmäktige år 2020 att 

presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem där även 

andra aktörer än den kommunala organisationen ka erbjuda sina 

verksamheter inom Kulturskolans olika grenar (klart till budgetberedningen 

2021). 

- Ärendet har både behandlats och återremitterats till 

utbildningsnämnden ett antal gånger.  

- Utbildningsnämnden har informerats om att möjliga vägar är 

musikcheck/kulturcheck på två olika sätt – LOV eller LOU 

- Utbildningsnämnden informeras i mars 2022, att LOV för 

Kulturskolan inte är möjligt juridiskt. 

 

 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar att Utbildningsnämnden rapporterar 

att givet uppdrag inte är genomförbart med de ekonomiska ramar vi förfogar 

över, samt att Utbildningsförvaltningen utreder hur vi kan bredda utbudet 

från Ronneby Kulturskola i egen regi i syfte att fler kan möta kulturen i 

skolarbetet; grundat på att; 

Det givna uppdraget att utreda LOV inom kulturskolan är inte möjligt enligt 

lag och alternativet med ackrediterade leverantörer att välja fritt bland 

skulle vara starkt kostnadsdrivande och riskerar att ta resurser från lagstyrd 

verksamhet. 

För att behålla rådigheten över att kultur i skolan når fler och inom fler 

områden samt ge en möjlighet att integrera kulturen i skolarbetet och ger 

fler uttrycksformer för våra elever utan att det sker på bekostnad av lagstyrd 

verksamhet. 
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1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons 

(M) yrkande. 

 

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordföranden Åsa 

Evaldssons (M) yrande. 

     

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner ställer sitt yrkande mot 2:e vice ordf 

Stefan Österhofs (S) yrkande mot varandra och finner att utbildnings-

nämnden bifallit ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

De ledamöter som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande  

” att Utbildningsnämnden rapporterar att givet uppdrag inte är genomförbart 

med de ekonomiska ramar vi förfogar över, samt att Utbildnings-

förvaltningen utreder hur vi kan bredda utbudet från Ronneby Kulturskola i 

egen regi i syfte att fler kan möta kulturen i skolarbetet” röstar nej.  

De ledamöter som bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande  

” att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för en objektiv och juridiskt 

riktig utredning gällande Ronneby Kulturskola” röstar ja. 

      

Beslutande   Ja Nej Avstår 

Åsa Evaldsson, ordf (M)   X 

Lars Sager (M)   X 

Martin Engelsjö (M)  X 

Silke Jacob (C), 1:e vice ordf X 

Lars-Olof Wretling (L)    X 

Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.  X 

Rune Kronkvist (S)   X 

Johnny Håkansson (S) tjg.ers  X 

Kranislav Miletic (S) tjg.ers  X 

Mikael Carlén (MP)   X 

Tony Holgersson (SD)   X 

Casper Andersson (SD) tjg.ers. X 

Sandra Bergkvist (SD)  X 
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Omröstningsresultat 

Omröstningsresultatet blev 8 ja-röster mot 5 nej-röster. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande att 

hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för en objektiv och juridiskt riktig 

utredning gällande Ronneby Kulturskola.      

 

Reservation 

S-gruppen bestående av 2:e Stefan Österhof (S), nämndsledamot Rune 

Kronkvist (S), tjänstgörande ersättarna Johnny Håkansson (S) och Kranislav 

Miletic (S), ersättaren Martin Moberg (S) och Mikael Carlén (MP) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för 

en objektiv och juridiskt riktig utredning gällande Ronneby Kulturskola. 

________________ 

 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Kommunjurist Julia Brorsson 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
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§ 57 Dnr 2022-000090 005 

Information kring Dataskyddsgruppens arbete och 
Utbildningsnämndens ansvarsdel. 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Lova Necksten, Utbildningsförvaltningens representant i 

Dataskyddsgruppen, delgav utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

information kring dataskydd, GDPR och informationssäkerhet. 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en EU-lag som ifördes år 2018 och 

som ersätter PUL (Personuppgiftslagen).  

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att 

personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt gällande 

lagstiftning. Kommunfullmäktige och nämnderna har tagit beslut om en risk- 

och sårbarhetsanalys samt utsett dataskyddsombud.  

Kommunens Dataskyddsgrupp representeras av en ledamot från varje 

förvaltning och hanterar frågor gällande dataskydd och informationssäkerhet. 

Gruppen framtar underlag, utbildningar och stödmaterial för att förenkla 

personalens arbete.  

Under Vecka 13 genomförs en sk informationssäkerhetsvecka. Förutom 

vissa givna utbildningstillfällen kan alla i efterhand ta del av dessa 

utbildningar via länk, även utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. 

Olika säkerhetsklassade system genomgicks och kommenterades. Generellt 

kan sägas att säkerhetsklass 0 och 1 får sparas och hanteras i alla 

kommunens system. Då det gäller säkerhetsklass 2 och 3 är det inte tillåtet 

att spara ned exvis personnummer, löneuppgifter, uppgifter om sociala 

förhållanden och hälsa, etniskt ursprung och religion eller politisk åskådning. 

Viktigt att ha i åtanke är vilka personuppgifter som finns i dina mail eller 

sparas i dina dokument, att vara restriktiv med att dela sådana uppgifter, att 

radera personuppgifter som inte behövs och att även betänka att en 

kombination av olika personuppgifter kan förändra var detta kan sparas. 

Diskussion fördes kring över ev övergång från Office365 till Office19 

beroende på överföring av personuppgifter mellan olika länder. 

För att underlätta för personalen har det möjliggjorts att samtlig personal kan 

skicka krypterat om behov finns, funktion för säker scanning och särskilda 

säkra mappar finns, återkommande utbildningar mm anordnas. 
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Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Rune Kronkvist 

(S), Martin Engelskog (M) och Lars-Olof Wretling (L), samt tjänstgörande 

ersättare Johnny Håkansson (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Lova Necksten, kvalitetsutvecklare/repr i Dataskyddsgruppen 
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§ 58 Dnr 2022-000096 101 

Beg om remissyttrande avs Regional strategi och 
lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 
2022-2026 (ANDTS). 

 

Sammanfattning  

Våren 2021 tog regeringen fram ett förslag på en förnyad strategi för 

politiken avseende alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar 

(ANDTS). Tidigare var detta en ANDT-strategi (Regeringens skrivelse 

2015/16:86) där nu Spel om pengar har tillkommit. Blekinge har haft en 

gemensam strategi för det regionala ANDT-arbetet under 2016–2020, vilken 

förlängdes till att gälla även år 2021. I Blekinge har aktörerna i 

beredningsgruppen ”Blekingesamverkan mot droger” tagit fram en ny 

gemensam ANDTS-strategi för det regionala arbetet ”Regional strategi och 

lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022-2026”. En 

strategi som tar utgångspunkt i den nationella politiken men med en 

regionalt övergripande prioritering samt regionalt prioriterade 

insatsområden. Blekinges regionala strategi tar utgångspunkt i följande 

målområden: 

1. Minska tillgängligheten till ANDTS 

2. Färre barn och unga som debuterar och börjar använda 

ANDTS tidigt. 

3. Minska det skadliga bruket 

4. Öka tillgången till god vård och stöd 

5. Minska skador och dödlighet till följd av ANDTS 

Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den nationella ANDTS- 

politiken i Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande 

arbete. Barn, unga, unga vuxna och narkotika beskrivs vara den regionalt 

övergripande prioriteringen inom det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

för tidsperioden 2022-2026. Utbildningsförvaltningen har fått möjlighet att 

yttra sig gällande förslaget.       

 

Bedömning 

För att arbeta förebyggande, hållbart och långsiktigt står 

utbildningsförvaltningen bakom att prioritet bör ligga i arbetet med barn och 
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unga. Utbildningsförvaltningen kan bekräfta att den föreslagna regionala 

ANDTS-strategin och lägesbilden har relevans för utbildningsförvaltningen 

och att den ligger i linje med utbildningsförvaltningens syn på arbetet med 

ANDTS. Alla fem målområden som beskrivs är viktiga i kommunen men 

utbildningsförvaltningen berörs framför allt av område två och tre. I detta 

yttrande har fokus framförallt varit på dessa två punkter. 

Utbildningsförvaltningen ser mycket positivt på att strategin belyser skolan 

som skyddsfaktor och framför allt en arena för att upptäcka riskfaktorer på 

såväl individ som gruppnivå. Samverkan mellan olika aktörer som kommer i 

kontakt med barn och unga lyfts som viktigt i det drogförebyggande arbetet 

och detta står utbildningsförvaltningen helt bakom. Gällande frågor som 

berör ANDTS kan och bör skolan framför allt arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. I samverkan mellan olika aktörer är det därför viktigt med 

förtydligande av roller för att barn och unga inte ska falla mellan stolarna. 

Utifrån det skulle det kunna förtydligas ytterligare att skolan inte är en 

vårdgivande instans.  

 

Inledningsvis står det att handlingsplaner och kommande aktiviteter ska tas 

fram. För att dessa ska gå i linje med redan pågående styrdokument och 

skolans arbete är det viktigt att utbildningsförvaltningen är delaktig och 

involveras i arbetet med handlingsplaner och kommande aktiviteter.  

 

Ronnebys grundskolors "Tobakspolicy" och " Rutin för förebyggande arbete 

samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger" ska 

slås ihop till en gemensam ANDTS-riktlinje som utbildningsförvaltningen 

arbetar med i detta nu. För utbildningsförvaltningen är det viktigt med barn 

och ungas delaktighet i frågor som berör dem. I framtagandet av denna 

riktlinje och handlingsplan har utbildningsförvaltningen därför haft direkt 

dialog med målgruppen som berörs- det vill säga eleverna. I dessa dialoger 

har utbildningsförvaltningen fått mycket viktig och relevant information till 

arbetet. I ”Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge län, 2022-2026” lyfts att undersökningar används som regionala 

indikatorer. Utbildningsförvaltningen önskar ett förtydligande hur 

målgruppens (barn, unga, unga vuxna) perspektiv och deltagande har 

involverats i framtagandet. 

 

Det utbildningsförvaltningen ser att man behöver ha i beaktande gällande 

”Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

län, 2022-2026” för att uppnå syftet, är att det krävs ökad kunskapsnivå hos 

skolpersonal gällande att upptäcka och identifiera risk- och skyddsfaktorer 

vid ANDTS anpassat till skolans verksamhet. Resurser kommer därför vara 

nödvändiga i form av tid och ekonomi för kunskapshöjande insatser och 

material.    
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Den sammanfattade bedömningen är att utbildningsförvaltningen är positiv 

till förslaget med ovan nämnda synpunkter i beaktande. 

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget ”Regional 

strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022-

2026”      

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Lars Sager (M). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget med 

tillägget att de två sista meningarna i yttrandet infogas i 

beslutsformuleringen; ” Resurser kommer därför vara nödvändiga i form av 

tid och ekonomi för kunskapshöjande insatser och material.  Den 

sammanfattade bedömningen är att utbildningsförvaltningen är positiv till 

förslaget med ovan nämnda synpunkter i beaktande”. 

 

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 

bifalla beslutsförslaget med ordförandens tillägg.      

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget ”Regional strategi och 

lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022-2026. 

Resurser kommer därför vara nödvändiga i form av tid och ekonomi för 

kunskapshöjande insatser och material.  Den sammanfattade bedömningen är 

att utbildningsförvaltningen är positiv till förslaget med ovan nämnda 

synpunkter i beaktande 

________________ 
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Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

Ellen Lindberg, Socionom RoS-Teamet 
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§ 59 Dnr 2022-000092 616 

Nämndsinformation gällande Vuxenutbildning -  SFI 
(Svenska för invandrare). 

 

Sammanfattning  

Rektor Johanna Månsson, Vuxenutbildningen - SFI, och rektor Lisa Hjelm, 

SärVux – teoretiska yrkesutbildningar, har inbjudits till utbildningsnämnden 

för att informera om den kommunala vuxenutbildning som bedrivs. 

Rektor Johanna Månsson informerade om Vuxenutbildningen som ingår i 

den kommunala vuxenutbildningen och ses som en enda skolform. Den styrs 

av läroplan, skollag och förordningar. Kombinationer av utbildning är 

prioriterade uppdrag för de som arbetar inom vuxenutbildningen.  

Läroplan för Vuxenutbildningen samt Skollagens övergripande mål 2§ 

gällande vuxenutbildningens uppdrag (Lag 2020:447) delgavs 

nämndsledamöterna. 

Statsbidrag och kommunal budget finansierar Vuxenutbildningen/YrkesVux. 

Vuxenutbildningen ingår i samverkansforumet ”Gränslöst”. 

Nämndsledamöterna delgavs elevutveckling genom året och framåt. En stor 

målgrupp just nu i Ronneby har kort eller ingen skolbakgrund. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med 

mycket olika förutsättningar. Utbildningarna anpassas därefter efter varje 

individs behov. Yrkesutbildningarna finansieras med statsbidrag. 

Vuxenutbildningen har skyldighet erbjuda Svenska för invandrare (SFI), 

utbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna och 

möjlighet läsa för behörighet till högre studier. 

Vissa delar är frivilliga, andra är lagstadgade. De elever som får studera på 

Vuxenutbildningen har bedömts ha rätt till utbildning (Spår 1, 2 eller 3). Alla 

som gör framsteg ska fortsätta studierna. Tiden är individuell. Huvudmannen 

får dock besluta att utbildningen ska upphöra om eleven saknar 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Elever kan inte ta studiemedel (CSN) när hen går på SFI. 

SFI har idag 257 elever (Som mest hade SFI 580 elever i april år 2017). Det 

talas 28 språk. Målgruppen har under flyktingkrisen förändrats då fler elever 

läser under längre tid. Elever som inte är litterata på sitt eget språk får 

grundläggande läs- och skrivinlärning. 
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Nämndsledamöterna delgavs statistik där det framgår att resultatet är i nivå 

med Riket. 

Samverkan med Socialtjänsten har inletts avseende elever som är inskrivna 

och uppbär försörjningsstöd. 

Vidare informerades om det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation 

av detta, individanpassning, varje elev har en aktuell studieplan, systematisk 

sambedömning (likvärdig bedömning). Ca 100 elever går idag på Grundvux.  

 

 

Rektor Lisa Hjelm informerade den särskilda utbildningen för vuxna 

(SärVux) och de yrkesutbildning för vuxna som bedrivs. Vid SärVux finns 

det idag 6 elever. Innan pandemin var ca 12 elever inskrivna. Pandemin har 

påverkat verksamheten. Kurser på grundläggande och gymnasial nivå 

erbjuds.  

Plan för utveckling av verksamheten inom SärVux genomgicks och 

kommenterades. 

Vad gäller de yrkesutbildningar som erbjuds har statsbidrag erhållits för att 

arbete med kompetensförsörjning i region och kommun. Statsbidraget 

fördelas i ”Gränslöst”.  

De utbildningar som ges startas utifrån arbetsmarknadens behov. 

Yrkesutbildningarna ”Vård och omsorg” sker dels på plats, dels på distans; 

kombinerat med språkspår. Yrkesintroduktion Hälsa- och sjukvård är en 

påbyggnadsutbildning.  

Ca 150 elever passerar vård- och omsorgsutbildningen årligen. 

Vidare informerades om lärlingsutbildningarna ”Barnskötare & 

Elevassistent” samt ”Handel Butikssäljare”. Inom inriktningen Bygg och 

Anläggning ges möjlighet till utbildning som målare, golvläggare och 

plattsättare. 

Ca 30 elever studerar på annan ort under året; IKE Yrkesutbildning via 

annan huvudman. 

Ca 187 elever läser idag teoretiska kurser på gymnasial nivå. Resultatet är i 

nivå med Riket, men något försämrade resultat under pandemin ses. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har haft fokus på utveckling av flexibilitet 

och individanpassning. Ett stort engagemang bland personal och skolledning 

finns; med en gemensam målbild – där elever står i fokus. 
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Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen SFI 

Lisa Hjelm, rektor Vuxenutbildningen SärVux 
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§ 60 Dnr 2022-000036 012 

Årshjul - Utbildningsnämnden 2022. 

 

Sammanfattning  

Årshjulet har efter föregående nämndssammanträde uppdaterats och 

tillställts nämndsledamöterna digitalt i samband med utskick till dagens 

nämndssammanträde. 

      

Bedömning 

Utbildningsnämndens ledamöter har inte några synpunkter på årshjulet. 

      

Förslag till beslut 

Föreslås att informationen tas till dagens protokoll. 

     

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten.    
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§ 61 Dnr 2022-000025 627 

Statistik från IFO - UN. 

 

Sammanfattning  

Statistik från Individ och Familje Omsorgsverksamheten (IFO) ang 

orosanmälningar från skolan delgavs utbildningsnämndens ledamöter.  

     

Bedömning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) har haft en diskussion med Socialnämndens 

ordförande och avvaktar nu svar. 

    

Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

Exp: 

Ann-Christine Berg, IFO  
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§ 62 Dnr 2022-000027 602 

Kurser och konferenser 2022 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har informerats kring inbjudan 

till av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) anordnad digital session den 7 april 

kl 16.00—17.00 gällande förslag till ny kommunlagstiftning inom det 

brottsförebyggande arbetet. 

Anmälan till den digitala sessionen görs via BRÅs webbplats  bra.se/rff, 

under fliken ”Digital session för lokalpolitiker – om förslaget till ny 

kommunlagstiftning”.      

 

Bedömning 

Ledamöter/ersättare som deltar får ersättning för en timme med FA / 

Förlorad Arbetsinkomst. Anmälan sker digitalt.      

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.          

 

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.    

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

Exp: 

Akten    



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(47) 
2022-03-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2022-000028 600 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

 

 

o Förvaltningschef Tobias Ekblad informerad kort kring den kommande 

invigningen av Nya Parkdalaskolan som äger rum den 1 april 2022. 

o Förvaltningschefen informerade kring en ev ny flyktingström som väntas 

komma från Ukraina. En grupp arbetar redan internt med detta och ser 

över hur många platser som kan skapas. Kontakt har tagits med Soft 

Center. Översyn sker också av lokaler och inventarier. 

Därutöver har en övergripande grupp skapats i Ronneby kommun. En 

styrgrupp kommer också att skapas. 

I dagsläget har inte någon efterfrågat skolgång i Ronneby kommun. De 

ukrainare som kommer kan falla under Massflyktsdirektivet. Därefter 

hänvisas dessa till Migrationsverket och flyktingprocessen tar vid.  

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att förvaltningen känner sig väl 

förberedda inför en ev ny situation med flyktingar från Ukraina. 

o Fredag den 18 mars 2022 anordnas ett sista Öppet Hus på 

Snäckebacksskolan innan rivningsarbetet påbörjas. Allmänhet ges 

därmed möjlighet att vandra runt och se lokalerna innan de rivs. 

Fotografering av Snäckebacksskolan och Realskolan (den äldsta delen) 

har skett för att sparas till eftervärlden. Den äldsta delen, som var 

Realskola, kommer att stå kvar och den nya skolan byggas runt omkring. 

o Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring ny förskola 

integrerad med vård och omsorgsboende. Förvaltningen är positiv till 

förslaget med kostnaderna bör genomlysas. Ärendet behandlas i KS au 

2022-03-21. 

o Vidare redogjorde förvaltningschefen för situationen gällande pandemin 

som nu befinner sig i ett lugnare, stabilare läge. Dock manas till 

vaksamhet över elever som ev tenderar att halka efter i sin inlärning. 

o Projektet Seniorer i Skolan påbörjas inom kort. Förvaltningen ser positivt 

på extra vuxna i skolan och på raster. Marknadsföring startar för att få 

seniorer att anmäla sitt intresse. Kontaktperson är kvalitetsutvecklare 

Maria Sjölund. 
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o Incident på Parkdalaskolan lyftes till diskussion. Kamerabevakning 

kommer att installeras inom kort och var planerad vid uppförandet av 

den nya skolan. 

      

Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Rune Kronkvist 

(S) och Tony Holgersson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 
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§ 64 Dnr 2022-000029 002 

Delegationer UN 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2022-01-31—2022-

02-23, samt delegationslista över tagna beslut inom GyV Vuxenutbildningen 

2022-01-17--2022-02-01 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter 

digitalt. 

Delegationsbeslut gällande Öppning av Öppna förskolans verksamhet fr.o.m 

2022-04-01 kommenterades. 

      

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 65 Dnr 2022-000030 000 

Delgivningar 2022 

 

Sammanfattning  

  2021.294-622 

Protokollsutdrag från TFK 2022-02-15 (TFK §285:2020): Särskilda 

uppdrag 2020/4. Presentera ett förslag på upplägg med avgiftsbelagda 

pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet. 

 

  2022.26-602 

Protokoll CURA Individutveckling 2022-02-25. 

 

  2022.131-674 

Teknik, fritid och kulturförvaltningen; Redovisning av medel ”Avgiftsfria 

och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år”. 

      

Deltar i debatten 

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

Stefan Österhof (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll.      

      

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 
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________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 66 Dnr 2022-000031 600 

Övrigt Utbildningsnämnden 2022 

 

Sammanfattning  

 

o Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring inplanerad 

Kvalitetsdag den 30 mars 2022. Save-the-date har tidigare utsänts till 

utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Inom kort kommer 

program att tillsändas. 

o Inbjudan till utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har skickats ut. 

Regelbundna uppföljningar i utbildningsnämnden kommer att ske. 

Förvaltningschefen kommer i samråd med 

Förvaltningssamverkansgruppen framta sammanställning för delgivning 

till utbildningsnämnden i juni månad. Noteras årshjulet då redovisnings-

datum framtagits. 

o Säkerhetsvecka (Vecka 13) anordnas av kommunkoncernen för 

utbildningsnämnd och presidium på temat ”Din information är 

värdefull”. Arvodesersättning beslutas om vid Kommunstyrelsens 

sammanträde den 22 mars. Föreläsningar anordnas med externa experter 

den 30 mars resp den 1 april. Ersättning utgår ej för deltagande i dessa 

föreläsningar. 

o Den 16 juni 2022 planeras ett studiebesök på nya Parkdalaskolan i 

samband med att utbildningsnämnden förlägger sitt junisammanträde till 

Parkdalaskolan. Nämndsekreteraren får i uppdrag planera studiebesöket. 

    

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens 

protokoll och att nämndsekreteraren får i uppdrag planera studiebesöket på 

Parkdalaskolan den 16 juni 2022.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

informationen ska tas till dagens protokoll och att nämndsekreteraren får i 

uppdrag planera studiebesöket på Parkdalaskolan den 16 juni 2022      
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Nämndsekreteraren får i uppdrag planera studiebesöket på Parkdalaskolan 

den 16 juni 2022 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef 

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 

Ulrika Lundin, rektor Parkdalaskolan 

 


