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Sammanträdesdatum 
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Utbildningsnämnden 
Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 08:30-09.30 
Ledamöter 
Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Se särskild förteckning 

Underskrift 

Förvaringsplats för protokollet 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-08-31. 

Underskrifter 

Sekreterare' '”' 

Paragrafer § 104 

i C ' 

Ordförande {af Q3’ r 

Lennarth Förberg (M) 7 
.M - / v 

Justerare
. 

én-Eric Wildros (S) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-08-31 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-01 

Datum dá anslaget tas ned 2017-09-25 

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby. 

ämndsekreterare N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



~~
~ 

Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamëter 

Tjänstgôrande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

I; RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
201 7-O8-31 

Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Silke Jacob (C) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

Helene Fogelberg (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Bengt-Christer Nilsson (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Tim Johansson (SD) 

Margareta Håkansson (RP) 
Ingrid Karlsson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Pär Dover (S) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Gunilla Johansson, ekonom 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare 
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

Ärendelista 
§ 104 Dnr 2017-000316 678 

Reviderat fórslag gällande "Framtidens skolor" . ............................................... .. 4 
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Utbildningsnämnden 

§104 Dnr 2017-000310 678 
Reviderat förslag gällande "Framtidens skolor" . 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för formalia och historik i 

ärendet; samt det pågående arbetet under juni-augusti 2017 med Projekt 
Framtidens skolor. 
Utbildningsnämnden återkommer under våren 2018 med behovsbedömning 
avseende inventarier för de nya 4-9 skolorna samt Skoggårdsskolans 
förskola 10-12 avdelningar. Utbildningsnämnden återkommer också vad 
gäller medel för flyttkostnader. 

Kommunfullmäktige tog 2017.03.30 (§ 97, Dnr 2016.291-611) beslut i 

frågan om ”Lokalutredning 2015”. Beslutet är nu omsatt till praktiskt arbete 
med arbetsnamnet ”Framtidens skolor” i Ronneby Kommun. Tidplan är 
framtagen och vi ligger i fas med den i vårt arbete. 
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 där 
punkten ”Framtidens skolor” § 41 l :2017 (Dnr 2017.502) behandlades togs 
beslut om att remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05. 

Bedömning 
Vid sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades följande; 
med viss omformulering av punkt sju i beslutsförslaget; 

Kommunstyrelsens arbetskott beslutar 2017-08-28 föreslå att 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

o Snäckebacksskolan byggs om enligt det beslut som redan är 
taget, men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019. 

o Snäckebacksskolans elever + âk 4-6 elever från Vissa skolor 
flyttas till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig 
inflyttning sommaren 2019. 

o ABRIs lokaler, kV Svarven, byggs om till en permanent 4-9 
skola inklusive tillagningskök och idrottslokaler. Moderna 
lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas i 

samma byggnad.
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Utbildningsnämnden 

0 Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern, 
miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny 
modem förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är 
ombyggd. 

o Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019. 
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F -3 med 
fritidshem är 2021-2022. 

o Förskolan, lO avdelningar i södra Kallinge, byggs enligt 
tidigare beslut. 

o Utbildningsnämnden fär i uppdrag att återkomma med ett 
förslag till avtal mellan nämnden och AB Ronneby 
Industrifastigheter (ABRI). 

o Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet 
med detaljplaneändring i området. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde vid dagens, 2017-08-3 l, 
nämndssammanträde i utbildningsnämnden för sitt förslag till ny inriktning. 
Reviderad tidsplan delgavs nämndsledamöterna. 
I sin förslagsskrivelse daterad 2017-08-29 uppger förvaltningschefen 
följ ande; 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott tog igår, 2017-08-28, ett enhälligt beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta 
enligt det nya reviderade förslaget, till skolsatsning ”Framtidens skolor”. 
KSau beslutade att begära in yttrande från Utbildningsnämnden i frågan om 
förslaget. 
Jag föreslår härmed att Utbildningsnämnden ställer sig bakom det nya 
förslaget. 
Frågan gällande särskolans träningsskoleverksamhet bör utredas vidare. 
Ändrade förutsättningar med färre barn än tidigare prognos, gör att andra 
lokaler än de föreslagna kan vara lämpliga. Dessutom bör frågan om lokaler 
lösas under 2017.” 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom det nya 
inriktningsförslaget och att särskolans träningsskoleverksamhet utreds 
vidare. 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
l debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Linda 
Johansson (SD) samt tjänstgörande ersättarna Johnny Håkansson (S) och 
Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att Kommunstyrelsen meddelas att 
tredje punkten sista meningen avseende träningsskolan lyfts ur och utreds 
Vidare, samt att en utredning över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram 
och presenteras i utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska 
beakta cykelvägen sydost om ABRI:s lokaler samt 
RönnbärsVägen/Hamnvägen. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om utredning över 
trafiksituationen kV Svarven, samt att sista meningen i tredje punkten 
(beslutsunderlaget) om träningsskolan stryks. 
I anslutning härtill lyfte Wildros även frågan om förekomst av radon har 
utretts betr kV Svarven. 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget, att 
notering görs betr p. 7 under tj änstemannaförslagets bilaga rubriken 
”Fördelar med förslaget” och att tredje punktens sista mening med lydelsen 
”Moderna lokaler för särskolans träningsverksamhet rillskapas i samma 
byggnad' stryks; för att återkomma i utbildningsnämnden längre fram. 
Ordföranden yrkar även bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande 
om en utredning över trafiksituationen vid kV Svarven. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om en utredning över 
trafiksituationen Vid kv Svarven. 
I anslutning härtill efterlyser Sager Situationsplan över kV SVarVen.
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Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Linda Johansson (SD) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget 
och nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om en utredning över 
trafiksituationen Vid kV Svarven. 
I anslutning härtill påtalar Johansson vikten av att en undersökning sker av 
radonhalt och ev andra föroreningar på aktuell tomt. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande tj änstemannaförslag gällande ny inriktning; i Vilken 
tredje punktens sista mening gällande träningsskolans Verksamhet lyfts ur för 
Vidare utredning. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till ny 
inriktning. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
ställer sig bakom nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande gällande att en 
utredning över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram och presenteras i 

utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska beakta cykelvägen 
sydost om ABRI:s lokaler samt Rönnbärsvägen/Hamnvägen. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande gällande att samt att en utredning 
över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram och presenteras i 

utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska beakta cykelvägen 
sydost om ABRI:s lokaler samt RônnbärsVägen/Hamnvägen. 

Beslut 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till ny 
inriktning enligt föreliggande tj änstemannaförslag i vilken tredje punktens 
sista mening med lydelsen ”Moderna lokaler för särskolans 
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Utbildningsnämnden 

träningsverksamhet tillskapas i samma byggnad” gällande träningsskolans 
verksamhet stryks och lyfts ur för vidare utredning. 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom nämndsledamot Erik Ohlsons (V) 
yrkande gällande att samt att en utredning över trafiksituationen vid kv 
Svarven tas fram och presenteras i utbildningsnämnden i februari 2018. 
Utredningen ska beakta cykelvägen sydost om ABRI:s lokaler samt 
RönnbärsVägen/Hamnvägen. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare 
Tekniska Förvaltningen FK

~ 

Ekonomienheten FK 

Justerandes sign 
J _ 

Utdragsbestyrkande 
l 

A

/'


