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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30 

 

Beslutande 

Roger Fredriksson (M) Ersättare 
Kenneth Michaelsson (C) Lena Karstensson (M) tjänstgörande 
Malin Norfall (S) Peter Bowin (V) 
Anna Carlbrant (RP)  
Tommy Andersson (S)  

 

 

 

Övriga deltagare: Kommundirektör Magnus Widén, Ann Hermansson, sekreterare 
 

 
Övriga deltagare, delvis: Tommy Ahlquist, William Lavesson, Ola Liljerum 

 
Utses att justera: Malin Norfall 

 
Justeringens plats och tid:    Stadshuset 2013-10-28 Omedelbart justerat 
 

 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 309  

 
 
Ordförande: Roger Fredriksson  

 

 
Justerande: Malin Norfall 

 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är omedelbart justerat.  

 
Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Sammanträdesdatum: 2013-10-28 
 

 
Datum för anslags uppsättande:  2013-10-28  

 

 
Datum för anslags nedtagande:  2013-11-20 

 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 

 
Underskrift: Ann Hermansson 
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2013/330 

§ 309  Skogsgårdsskolans lokalbehov 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-30 Skogsgårdsskolans lokalbehov, 

Utbildningsnämnden 
   

 

Utbildningsnämnden § 101/2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommenterade inledningsvis framtagen prognos över ökat 

elevantal vid tätortens grundskolor.  

 

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för framtaget förslag gällande Skogsgårdsskolans 

lokalbehov. Verksamheten söker en lösning på ökat lokalbehov till 200 kvm, med bl a två klassrum, 

tillhörande grupprum, personalutrymme och entréer, jmf med paviljongens nuvarande ca 140 kvm.  
 

1. Utredningen har visat att det finns stora problem med befintlig paviljong avseende bristande 

underhåll, skick och ventilation. Kostnaden att åtgärda problemen är omfattande och prel. 

kostnad är beräknad till 2000 tkr, gällande 140 kvm. 

 

2. En paviljonglösning för att lösa behovet och den akuta situationen. Denna kan finnas på plats 

till starten av ht -14. Drift, leasing och investeringskostnad beräknas till 744 tkr/år (5 år). En 

rivningskostnad av befintlig paviljong kan tillkomma med ca 100 tkr. 

 

3. Alternativet är en nybyggnation med ytor i storleksordning 200 kvm till en kostnad av 5000 tkr 

i investeringsmedel. Med en avskrivningstid på 33 år krävs avsättning av driftmedel 400 tkr/år. 

 

Bedömningen är att en renovering av befintlig paviljong kräver omfattande insatser och är osäker i 

slutkostnad samt att ytorna inte motsvarar behovet. En nybyggnation har en längre genomloppstid 

och sluttiden bedöms passera höstterminens start 2014. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har informerat Budgetberedningen om att äskandena gällande 

driftsmedel nu finns med i ingivet budgetförslag. 
 

Ordföranden Lennart Förberg (M) föreslår att driftsmedel för 2015 äskas, utöver föreslagna 

äskanden för år 2014. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att; 
 

– förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan 

 – hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av 

paviljong för år 2014, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år. 

– hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i 

investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.  
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Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att; 

 

förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan 
 

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av 

paviljong för år 2014--2015, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år. 
 

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i 

investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet tillsammans med fastighetschef Ola liljerum 

och projektledare William Lavesson. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Tommy 

Andersson, (S), Kenneth Michaelsson, (C), Anna Carlbrant, (RP) samt ersättare Peter Bovin, (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka rivning av 

paviljongen vid Skogsgårdsskolan och att rivningen finansieras med intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

 

Att gällande drifts- och investeringsmedel hänvisa till budget 2014-2015. 

 

Förklara pargrafen för omedelbart justerad.  

_____________________ 


