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Utbildningsnämnden
Plats och tid

2014-12-05

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20

Beslutande Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers
Annami-Tamsel (OPO)
Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom

övriga närvarande

Justerare Lennarth Förberg (M) och Jan-EricWildros (S)

Jan-EricWildros (S) 2:e vice ordförande
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan österhof (S)
Lova Necksten (MP) tjg.ers

William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
Inger Jacobsen, rektor
Johannishus/Listerby/Kuggebodafsk

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kommunledninqsförvaltninqen 2014-11-13

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare
s

ANSLAG/BEVIS

Paragrafer §§ 136

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2014-11-13

Datum då anslaget sätts upp 2014-11-13

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Annami-Tamsel (OPO)
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan österhof (S)

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers
Lova Necksten (MP) tjg.ers

Övriga närvarande

Tjänstemän Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
Inger Jacobsen, rektor Johannishus/Listerby/Kuggeboda fsk
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Ärendelista
§ 136 Dnr 2014-000103 610

Listerbyskolans utbyggnad. Förslag 4
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§ 136 Dnr 2014-000103 610

Listerbyskolans utbyggnad. Förslag.

Sammanfattning
Nämnden har behandlat ärendet om Listerbyskolans behov av utbyggnad vid
sammanträde 2013-06-13, 2013-11-14 samt 2014-10-23.

Inledningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för historiken i
ärendet.

Nya utredningar har föranletts av elevutvecklingen i Listerbyområdet,
skolans trångboddhet samt behov av att anpassa den nuvarande
skolbyggnaden till framtidens pedagogiska krav. Byggnadens status har
fastställts, vilket redovisades i Utbildningsnämnden den 23 oktober 2014.

Byggprojektledare William Lavesson och arkitekt Zijad Bico redogjorde för
förutsättningarna för en om- och tillbyggnad av Listerbyskolan (Alternativ
5). Den nya lokalytan på 400 kvm tillgodoser grundbehovet av klassrum
efter år 2020.

Vidare redogjorde William Lavesson för framtagen kostnadskalkyl avseende
tillbyggnaden av Listerbyskolan vilken ger en kostnad på 29,9 Mkr.
Därutöver äskar Tekniska förvaltningen 7 Mkr för syllbyte. Från
Utbildningsförvaltningen äskas 2 Mkr till inre inventarier.

Under våren 2015 bedöms upphandlingar kunna ske och utbyggnaden stå
klar tidigast senvintern 2016.

Tidigare tankar om en medborgardialog har inte kunnat genomföras av olika
skäl. Vikten av att tydlig information går ut till de boende i Listerby betonas.
Kallelse till ett informationsmöte kommer att ske då beslut tagits i
Kommunfullmäktige.

Bedömning
Med hänvisning till föreliggande utredningar avs. Listerbyskolans
trångboddhet, möjligheten att bygga en skola för framtidens pedagogik samt
den kompletterande tekniska utredningen av skolbyggnadens fysiska status,
föreslår jag nämnden att fatta beslut.

Sida
4(6)

Justerandes sign

I (JI I



~RONNEBY
.. KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-13

Utbildningsnämnden

Rektor Inger Jacobsen har tillsammans med arbetsmiljösamordnare Ulf
Borgström skissat ett "alternativ 4". Det förslaget skulle innebära en buffert
för framtida elevexpansioner med upp till 1 OO elever. Förslaget innebär
också att undervisningen inte ska ske i B-form framöver, dvs. med elever i
blandade årskurser utan i A-form med separata årskurser. Förslaget innebär
egna "grundklassrum" och grupprum, specialsalar, musiksal, slöjdsal och
nya lokaler för fritidshemsverksamheten vid skolan. Ny matsal finns i
förslaget och även angöringar. Dock uppgår en ungefärlig kostnadsberäkning
av detta förslag till 60 Mkr.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger följande i sin förslagsskrivelse;

Enligt min bedömning kommer en investering i den storleken inte att vara
möjlig. En variant av alt 4 med modifieringar som är kommunicerade med
Tekniskaförvaltningens tjänstemän är då en tänkbar lösning. Vi kallar detta
alternativ 5 och innebär att viplanerar för:

l. En utbyggnad av skolan med 300 -400 kvmför att tillgodose
grundbehovet av klassrum även efter 2020. Den nuvarande
paviljongen används som buffertför att klara den väntade
elevökningenfram till 2020.

2. Tillbyggnad av lokalerför fritidshemmet
3. Tillbyggnad av matsal ca 1 OO kvm
4. Nya entréer och översyn av angöringsplatser
5. Översyn och renovering av inre miljön (ca 1OOOkvm)

Alternativ 5 innebär också att slöjden bedrivs fortsatt i Johannishus och
flyttas inte. Frågan om gymnastiksal/idrottshall lämnas utanför ärendet i
detta läge.

En uppskattning av kostnaden är ca 30 Mkr. Utöver detta tillkommer
investeringsmede!för inventarier enl. miljöpolicy C2C, ca 2Mkr.

Pga. tidsbrist kommer skiss på utbyggnad och kostnadsprecisering att
presenteras vid nämndens sammanträde.

Sammantaget innebär detta attjag ber Utbildningsnämndenställa sig bakom
det förslag till utbyggnad och ombyggnad av Listerbyskolan som kallas
Alternativ 5.

Sida
5(6)

Justerandes sign

I oi/1



~RONNEBY
.. KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-13

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget i Alt. 5 och
äskar medel till investeringen med totalt 32 Mkr

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros
(S), Anette Rydell (S), Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M) och Tim
Svanberg (C), tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) samt ersättarna
Lars Saager (M) och Lova Necksten (MP).

Beslut

>- Föreliggande förslag till utbyggnad av Listerbyskolan kallad
Alternativ 5 till en beräknad kostnad av 30 Mkr + ytterligare 2
Mkr i inventariekostnader bifalles av Utbildningsnämnden och
hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut.

>- Beslutet skall justeras omedelbart.

Exp:

Budgetberedning
Feh Tommy Ahlquist
Ordföranden Lennarth Förberg (M)
Tekniska Förvaltningen FK
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