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Sekreterare Paragrafer § 68 

Ordförande a_ ¿J b SL 
Lennarth órberg (M) Î 

Justerare 

Jan-Eric Wildros (S) 

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

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-19 

Datum dà anslaget sätts upp 2016-05-19 

Datum dà anslaget tas ned 2016-05-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SUS-enheten, Kommunledningsföryaltningen, Stadshuset, Ronneby. 
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter Lennarth Fôrberg (M), Ordförande 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Silke Jacob (C) 
Christian Mahrle (L) 
Stefan Ôsterhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 
Tina Lindqvist (S) 

Övriga närvarande 

Ersättare Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Stefan Jönsson (RP) 
Johnny Håkansson (S) 
Ingrid Karlsson (S) 
Kennet Henningsson () 
Håkan Abrahamsson (SD) 
Linda Johansson (SD) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Zijad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggprojektledare 

Tjänstemän 

Övriga Sonja Stranne, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

Ârendelista 
§ 68 Dnr 2016-000144 678 

Lokalutredning 2015: Framtida skolorganisation i Ronneby tätort. 
Förslag .............................................................................................................. .. 4
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Utbildningsnämnden 

§68 Dnr 2016-000144 678 

Lokalutredning 2015: Framtida skolorganisation i 

Ronneby tätort. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Lokalutredningen 2015 har behandlats i utbildningsnämnden under hösten 
2015. I detta förslag till beslut, finns redovisat de underlag 
Utbildningsförvaltningen arbetat fram tillsammans med tjänstemän från 
Tekniska förvaltningen och Milj ö-och byggnadsförvaltningen. Även 
Stadsarkitekt Helena Reveljh har konsulterats i ärendet. 

Bedömning 
Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot 
kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 
integrationsaspekterna i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 
pluseffekter på övriga skolor i tätorten. 
Vi föreslår att Ronneby kommun satsar på lösning - enligt reviderat alt 3 A; 
Snäckebacksskolan rivs helt eller i delar och/eller byggs orn/till - och 
anpassas till en åk 4-9 skola för ca 600 elever. Hobyskolans elever kommer 
till denna skola i åk 7-9 om inget annat skolval görs. 
Nuvarande Skogsgårdsskolan rivs och byggs om till en åk 4-9 skola för ca 
600 elever. 
I båda skolorna åk 4-9 möjliggörs inkludering av elever i särskola. 

Eleverna i F-3 på Skogsgårdsskolan, ca 100 elever, omfördelas till 
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan. 

Förskolan i Skogsgårdsskolan ersätts med nybyggd förskola - placering i 

västra delen av Ronneby tätort - 6 avd. vid nybyggnation - lämpligen 8 avd. 
Argument för dessa lösningar i förhållande till alternativ 2 och 4 och 
kostnads-beräkningar följer i kommande avsnitt. - 

I korthet kan sägas att effekterna med föreslagna alt 3 A ger lösning som 
svarar mot kraven på moderna, attraktiva undervisningsmilj öer och dessutom 
integrationsaspekterna i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 
pluseffekter på övriga skolor i tätorten. F-3 skolorna kan använda 
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Utbildningsnämnden 

lediggjorda ytor till förskoleplatser i Saxemara och få plats till fler yngre 
elever F-3 på Fredriksbergs- och Espedalsskolan. 

I anslutning härtill informerades även om möjliga platser för en ny förskola 
(8 avd). Föreslagna platser ska enligt Stadsarkitekt Helena Reveljh ev ingå i 

ett detaljplaneprogram, där synpunkter bla inhämtas från allmänheten. 

Preliminär tidsplanering delgavs och kommenterades. 

Samverkan har skett i ärendet och fackliga företrädare har inte något att 
invända. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås: 
1. Ställa sig bakom förslagen i alt 3 A enl. utredningen 
2. Begära att Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att 

förhandla och teckna avtal om lokaler enl. föreslagna interimslösningar 
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enl. p 2 ge 

förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla 
och teckna avtal. 

4. Denna paragraf ska direktjusteras 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C), 22€ vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledarnöterna Erik 
Olson (V), Ylva Ohlsson (SD), Lars Saager (M) och Lova Necksten (MP), 
samt ersättarna Helene Fogelberg (M), Stefan Jönsson (RP), Johnny 
Håkansson (S) och Lennart Gustavsson (L). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på föreliggande 
tjänstemannaförslag. 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) , nämndsledamot Christian Mahrle (L) och 
ersättare Stefan Jönsson (RP) yrkar bifall på tj änstemarmaförslaget. 
Nämndsledarnot Erik Olson (V) deltar inte i beslutet.
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och: 
o Ställer sig bakom förslagen i alt 3 A enl. utredningen 
o Hemställer om att Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden 

att förhandla och teckna avtal om lokaler enl. föreslagna 
interimslösningar 

o Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enl. p 2 ges 
förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla 
och teckna avtal. 

o Árendet förklaras omedelbart justerat. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hj ort, bitr Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
William Lavesson, byggprojektledare 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomi FK 
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