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Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Lars Sager (M)
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Utbildningsnämnden

§ 155

Dnr 2021-000355 630

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267, södra Kallinge, är nu
framtaget av enheten för Strategisk samhällsutveckling. Den del av förslaget
som berör utbildningsförvaltningen syftar till att möjliggöra för
förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet (600 elever) i södra Kallinge.
Förskolan bekräftas, enligt förslaget, redan i aktuellt planförslag, och
etablering av ny förskola är redan igång. Detta remissvar berör därför endast
förslaget om att möjliggöra för grundskola i området.

Bedömning
Utbildningsförvaltningen ställer sig i princip bakom förslaget till detaljplan
för Kalleberga 8:267, södra Kallinge. Inom en 5-10 årsperiod ser vi inte att
det finns ett behov av en ny grundskola i området, men om förutsättningarna
skulle förändras drastiskt, ser vi fördel med att det är möjliggjort för en
grundskola i detaljplanen. Bedömningen grundar sig i
o aktuella elevprognoser, som visar på ett sviktande elevunderlag i
kommunen som helhet (se diagram för elevprognos i ett 5årsperspektiv nedan)
o att en etablering av ny grundskola skulle påverka elevunderlag i
befintliga skolor i mycket stor utsträckning - 600 nya platser, i
förhållande till att vi idag har ett elevunderlag i kommunens
grundskolor på totalt ca 2900 elever. Kommunens största skola idag,
Kallingeskolan F-9, har ca 600 elever och är direkt jämförbar.
o att integrationsarbetet, som möjliggörs genom organisation och
uppbyggnad av de planerade nya skolorna Parkdalaskolan och
Snäckebacksskolan, riskerar att försvåras avsevärt.
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Underlag
Handlingar avseende detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. i Ronneby
kommun (Dnr. KS2021-198). Handlingarna finns att ta del av på
kommunens hemsida https://ronneby.se/kalleberga8267 .
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ställa sig bakom
förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267, med reservation för att det inte
finns behov av en grundskola inom 5-10 år, utifrån befintliga prognoser.

Deltar i debatten
Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf
Stefan Österhof (S).
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Yrkanden
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till detaljplan för Kalleberga
8:267.
1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit
ordförandens yrkande att bifalla föreliggande förslag till detaljplan för
Kalleberga 8:267,

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267.
Ärendet är omedelbart justerat.
________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Felicia Zittorin, Planeringsarkitekt Enheten för strategisk samhällsutveckling
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskola
Erica Hallberg, Strateg med fokus på utbildningsförvaltningens lokalfrågor
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1:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till förslaget.
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