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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-10-29 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- 

 

Beslutande 

Roger Fredriksson (M) Ersättare 
Kenneth Michaelsson (C) Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers 
Malin Norfall (S) Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers 
Lena Karstensson (M) Tomas Lund (SD) tjänstgörande ers 
Thomas Håkansson (C) Margareta Yngveson (S), 
Roger Gardell (FP) Annette Rydell (S) 
Willy Persson (KD) Martin Moberg (S), 
Tommy Andersson (S) Nils-Erik Mattsson (MP) 
Jan-Eric Wildros (S)  
Bo Johansson (S)  
JanAnders Palmqvist (S)  
Peter Bowin (V)  

 

 
 

Övriga deltagare: Magnus Widén kommundirektör, Johan Sjögren ekonomichef, Anna-Karin Sonesson 
sekreterare 

Övriga deltagare delvis: William Lavesson, byggprojektledare 
 
Utses att justera: Malin Norfall (S) 

 
Justeringens plats och tid:    Stadshuset 2013-10-29 Omedelbart justerat 

 
 
Sekreterare: Anna-Karin Sonesson Paragrafer: 276 - 277   

 
 
Ordförande: Roger Fredriksson  

  

Justerande: Malin Norfall (S) 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är omedelbart justerat.  

 
Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2013-10-29 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-10-29  

 

Datum för anslags nedtagande:  2013-11-20 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

   

 
Underskrift: Anna-Karin Sonesson 
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2013/330 

§ 276  Skogsgårdsskolans lokalbehov 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-25 KS AU §309/2013 2013-10-28, 

Skogsgårdsskolans lokalbehov 
   

2 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. 
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– hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i 

investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.  

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. 

Arbetsutskottets 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.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C) och Willy 

Persson (KD) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

_____________________ 
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2013/371 

§ 277  Omfördelning och äskande av medel för akuta åtgärder vid 
Snäckbacksskolan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-29 KS AU § 329/2013 2013-10-28, 

Omfördelning och äskande av medel för 
akuta åtgärder vid Snäckbacksskolan 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Omfördelning och äskande av medel för 
akuta åtgärder vid Snäckbacksskolan  

   

      

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har upptäckt allvarliga problem på 70/80 korridorens gavlar, man 

har vid byggtillfället gjort en felaktig konstruktion som innebär att bärigheten är 

undermålig. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att åtgärden måste genomföras omgående. 

Tekniska förvaltningen bedömer kostnaden till 800 tkr avseende åtgärderna. 

Tekniska förvaltningen bedömer att kunna omfördela 300 tkr från ”Övriga mindre objekt” 

Tekniska förvaltningen bedömer att kunna omfördela 200 tkr från ”Renovering av hissar” 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår följande till KS: 

- Tekniska förvaltningen beslutar på delegation att överföra 300 tkr från investeringskonto 

”Övriga mindre objekt” (projekt 65010) till åtgärden. 

- Tekniska förvaltningen beslutar på delegation att överföra 200 tkr från investeringskonto 

”Renovering av hissar” (projekt 65156) till åtgärden. 

- Tekniska förvaltningen föreslår att KF beslutar att tilldela extra medel om 300 tkr till 

åtgärden.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar  

Att överföra 300 tkr från investeringskonto ”Övriga mindre objekt” (projekt 65010) till åtgärden. 

Att överföra 200 tkr från investeringskonto ”Renovering av hissar” (projekt 65156) till åtgärden. 

Att Tekniska förvaltningen tilldelas extra medel om 300 tkr till åtgärden och att 

finansiering sker genom extern upplåning.   
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Thomas 

Håkansson (C), JanAnders Palmqvist (S) samt Willy Persson (KD) 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

 Kommunfullmäktige beslutar  

Att överföra 300 tkr från investeringskonto ”Övriga mindre objekt” (projekt 65010) till åtgärden. 

Att överföra 200 tkr från investeringskonto ”Renovering av hissar” (projekt 65156) till åtgärden. 

Att Tekniska förvaltningen tilldelas extra medel om 300 tkr till åtgärden och att 

finansiering sker genom extern upplåning.   

 

_____________________ 

 


