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Sammanträdesdatum 

2022-03-17 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30—08:50 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Stefan Österhof (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2022-03-17  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 46-50 
 RosMarie Ronnehed  

 Ordförande 

  

 
Åsa Evaldsson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Stefan Österhof (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-18   

Datum då anslaget tas ned 2022-04-08 

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) 
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande 
Rune Kronkvist (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Tony Holgersson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
 

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

Övriga närvarande  

Ersättare Louise Edlund (M) 
Martin Moberg (S) 
Robin Bowin (V) 
 

Tjänstemän Tobias Ekblad, förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Gunilla Johansson, ekonom 
Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet 
Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola 
Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola 
Erica Hallberg, verksamhetsutvecklare 
 

Övriga Sonja Stranne, Lärarförbundet 
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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 justeras nämndsprotokollet 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. 

      

Propositionsordning 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att 

föreslå 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.”   

   

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. 

________________ 
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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   


