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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-06-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 – 12.00 
 

Beslutande 
 Lennarth Förberg (M) ordf 
 Kjell GG Johansson (M) 
 Christer Stenström (M) 
 Åsa Evaldsson (M)   
 Tim Svanberg (C) 1:e vice ordf 
 Saleh Sakhnini (C)  
 Kathrin Nilsson (KD) tjg.ers  
 Kent Carlsson (M) tjg.ers. 
 Silke Jacob (C) tjg.ers  
  
  

 Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordf 
 Anette Rydell (S) 
 Rune Kronkvist (S) 
 Marie Ohlsson (S) 
 Stefan Österhof (S) 
 Erik Ohlson (V) §§55--57 
  
  
  
  

Övriga deltagare 
 Tommy Ahlquist, förvaltningschef Inger Jacobsen, rektor Johannishus/Listerbyskolan 
 Inger Hjort, bitr förvaltningschef Ziad Bico, arkitekt 
 RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare Magnus Graad, teknisk chef 
 Gunilla Johansson, ekonom Carl-Arne Hultberg, Lärarnas Riksförbund 
 Birgit Ryberg, ekonom  
 Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare  
 Lova Necksten (MP)  
   
   
   
   

Utses att justera: Lennarth Förberg, Jan-Eric Wildros 
 

Justeringens plats och tid:    Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2013-06-13 
 
 
Sekreterare: RosMarie Ronnehed  Paragrafer: 65 

 
 
Ordförande: Lennarth Förberg Justerande: Jan-Eric Wildros 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ: Utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum: 2013-06-13 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-06-14 
 

Datum för anslags nedtagande:  2013-07-08 
 

Förvaringsplats för protokollet: SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen,  
Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift: 
 

 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
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Dnr  2013.44-610 

§ 65 – Listerbyskolans behov av nya lokaler. Förslag till åtgärder.  

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för framtagen utredning avseende 
lokalbehovet för Listerbyskolan. Utredningen har framtagits tillsammans med rektor 
Inger Jacobsen och Tekniska förvaltningen. I utredningen ges bedömning och 
beskrivning av behov, förslag till att täcka lokalbehov och beskrivning av konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår i sin skrivelse att Utbildningsnämnden 
 

- förordar en paviljonglösning för att lösa det akuta behovet av lokaler i 
Listerbyskolan. (förslag 1 enligt bifogad utredning)  

- hemställer hos Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till 
leasing (5 år) av paviljonger motsvarande 680 tkr/år. 

- ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att, enligt 
verksamhetens önskemål, bygga en helt ny skola i Listerby/Johannishus. 
Utredningen skall presenteras i nämnden i november 2013. 

 
 
Vidare föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om ett 
förtydligande av vem, facknämnderna eller Tekniska förvaltningen, som skall äska 
medel för olika typer av undersökningar, ex.vis ventilations- eller mögelundersökningar. 
Detta oavsett om det handlar om felanmälan av ”sjuka hus” eller undersökningar 
kopplade till önskade verksamhetsförändringar.  
 
YRKANDEN 
 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall på förvaltningschefens 
förslagsskrivelse. Därutöver efterfrågar Kronkvist kostnadsjämförelse framtas inför 
Utbildningsnämndens sammanträde i november 2013, betr kostnad för renovering 
jämfört med byggnationskostnad för ny skola. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall och föreslår vissa justeringar av 
förslagstexten samt att ärendet vid expedieringen även tillställs föräldrarådet. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune 
Kronkvist(S), Jan-Eric Wildros (S) , Erik Ohlson (V) och Lova Necksten(MP) . 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslut 

• Föreliggande förslag avseende Listerbyskolans behov av lokaler antages av 
Utbildningsnämnden, med följande tillägg; 

 
- förordar en paviljonglösning för att lösa det akuta behovet av lokaler i 

Listerbyskolan, samt att beslutet verkställs så skyndsamt som möjligt. (förslag 1 
enligt bifogad utredning)  

- hemställer hos Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till 
leasing (5 år) av paviljonger motsvarande 680 tkr/år. 

- ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att, enligt 
verksamhetens önskemål, bygga en helt ny skola i Listerby/Johannishus. 
Utredningen skall presenteras i nämnden i november 2013. Den ska också 
innehålla en kostnadsjämförelse mellan renoveringskostnad i Johannishus-
Listerby jämfört med kostnaden för byggnation av en helt ny skola. 

 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Styrelsen för föräldramajoritet i Johannihus 
Tekniska förvaltningen 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Jacobsen, rektor 
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