
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(40) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2020-03-25 kl. 17:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 141-160 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-03-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26   

Datum då anslaget tas ned 2020-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(40) 
2020-03-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör  
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Hanna Farming, planarkitekt § 142 
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef § 144 
Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen § 145 
Julia Brorsson, kommunjurist §§ 150,157-158 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen § 159-160 
Monica Sjövind, projektledare § 159-160 

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(40) 
2020-03-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 141 Dnr 2020-000005 101 5 
Val av justerare .................................................................................. 5 

§ 142 Dnr 2019-000613 217 6 
Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen 
östra) ................................................................................................. 6 

§ 143 Dnr 2020-000178 253 8 
Ronneby 25:1 Förfrågan om köp av kommunal mark ......................... 8 

§ 144 Dnr 2019-000560 299 10 
Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby ................... 10 

§ 145 Dnr 2019-000535 821 12 
Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby ........................... 12 

§ 146 Dnr 2020-000150 052 14 
Fastställande av upphandlingsdokument avs Byggnadsarbeten ...... 14 

§ 147 Dnr 2020-000149 055 15 
Fastställande av upphandlingsdokument avs El/tele/brand/larm och 
dataarbeten ...................................................................................... 15 

§ 148 Dnr 2020-000148 055 16 
Fastställande av upphandlingsdokument avs Administration av 
Pensionsförvaltning .......................................................................... 16 

§ 149 Dnr 2020-000171 101 17 
Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds 
förmåner .......................................................................................... 17 

§ 150 Dnr 2020-000102 101 19 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - att kommunen halverar 
samtliga politikers arvoden ............................................................... 19 

§ 151 Dnr 2019-000388 709 20 
Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 ........ 20 

§ 152 Dnr 2020-000154 041 21 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2019 21 

§ 153 Dnr 2020-000008 101 22 
Delegationsbeslut 2020 .................................................................... 22 

§ 154 Dnr 2020-000006 101 23 
Kurser och konferenser .................................................................... 23 

§ 155 Dnr 2020-000007 101 24 
Delgivningsärenden ......................................................................... 24 

§ 156 Dnr 2020-000179 009 25 
Flyghub- Ronneby Airport ................................................................ 25 

§ 157 Dnr 2020-000186 003 28 
Tillfälligt tillägg till kommunstyrelsens reglemente ............................ 28 

§ 158 Dnr 2020-000185 003 30 
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning ................................ 30 

§ 159 Dnr 2020-000189 678 33 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(40) 
2020-03-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid Espedalsskolan ................. 33 

§ 160 Dnr 2020-000190 630 38 
Förskola Risatorp. Information. ........................................................ 38 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(40) 
2020-03-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 142 Dnr 2019-000613 217 

Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) 

 

Sammanfattning  

Planarbetet för påbörjades i början av 2019 i samband med att en skrivelse 

inkom från kommunledningsförvaltning rörande behovet att ändra 

detaljplanen för Viggen östra. Bakgrunden är att det finns ett stort behov av 

att se över fastighetsindelningen inom planområdet och justera planens 

gränser efter de befintliga markförhållandena. Detaljplanen upprättas genom 

ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, 

fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-11-04 till och med 2019-11-

25. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. 

Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. 

 

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2020-03-06 till 

och med 2020-03-27 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på 

http://www.ronneby.se/viggenostra.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog den 2019-02-19 en skrivelse från 

Ronneby kommuns mark- och exploateringschef där behovet att förändra 

gällande detaljplan beskrivs. Idag arrenderar flera fastighetsägare inom 

planområdet mark som i gällande detaljplan är reglerad till lokalgata, men 

som inte har genomförts. Fastighetsägarna har en önskan att köpa denna 

mark och därmed krävs en ändring av detaljplanen för att möjliggöra 

fastighetsregleringen.  

 

I samband med planens genomförande har allmän platsmark, lokalgata, 

smalnats av och planens gränser stämmer således inte med verkligheten. 

Ändring av detaljplanen syftar därför även till att justera planens gränser 

efter befintliga markförhållanden. Ändring av detaljplanen möjliggör vidare 

att utrymmet för dagvattenfördröjning utökas i områdets sydvästra hörn. 

Samtliga planbestämmelser uppdateras till aktuella planbestämmelser i 

enlighet med Boverkets planbestämmelsekatalog.      

http://www.ronneby.se/viggenostra
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ändring av 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra).      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 

m.fl., Västervägen (Viggen östra). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 143 Dnr 2020-000178 253 

Ronneby 25:1 Förfrågan om köp av kommunal mark 

 

Sammanfattning  

 En fastighetsägare har ansökt om att få köpa kommunal mark inom 

detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen), lagakraftvunnen 2016-05-12. 

Marken i fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till 

sökandes fastigheter.    

Bedömning 

 En fastighetsägare har ansökt om att få köpa kommunägd mark inom 

detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen), lagakraftvunnen 2016-05-12. 

En del av Ronneby 25:1 föreslås överföras till sökandes fastighet med 

flerbostadshus, Gertrud 23. En del föreslås överföras till Gunhild 11, 

sökandes fastighet som inrymmer hotellverksamhet (Ronneby Cityhotell). 

Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till sökandes 

fastigheter och är därför en naturlig utökning av dessa.  Sedan ett flertal år 

tillbaka arrenderar fastighetsägaren del av den aktuella marken för att kunna 

tillgodose krav på brandutrymningsväg.  Det finns inget kommunalt intresse 

av marken. Gångstigen utgörs av allmän plats i detaljplanen och kommer 

även fortsättningsvis att ägas och förvaltas av kommunen. Markpriset om 

171 kronor per kvadratmeter följer riktlinjerna avseende arrenden och 

fastighetsförsäljning som kommunstyrelsen antagit. Förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering finns. Fastighetsägaren bekostar 

lantmäteriförrättningen.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 144 Dnr 2019-000560 299 

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kulturutskottet 2020-03-03 § 11 

Fastighetschef Sören Andersson och Mark- och exploateringsenhetens 

enhetschef Anna Hinseäng föredrar ärendet. 

Mark- och exploateringsenhetens arbete avseende kulturcentrum:  

 Startmöte med konsultgrupp är klart 

 Tre ytterligare möten är inbokade fram till 8/4 

 Rambeskrivning till förfrågningsunderlag 

 Äskande av medel maj 2020 

 Tidsaspekten 

 Arkeologisk undersökning krävs 

 Utredningar om byggnadens skick 

 Taket kollas och får prioritering 

 Golvkonstruktion – vad ska man ha för golvkonstruktion för att inte 

få problem 

 Köksutredning genomförs 

 Projekt Kulturbryggan – Johan Stenbeck 

 Kulturcentrums lokaler kommer till liten del att behöva tas i anspråk      

Kulturutskottets beslut 2020-03-03 

Kulturutskottet beslutar att ställa följande fråga till Kommunstyrelsen: 

utifrån mål och avsiktsförklaring–vad är fokus avseende näringsidkare 

kontra kulturcentrum, samt: Vad är Mark- och exploateringsenhetens 

specifika uppdrag avseende byggnaden och varifrån härstammar detta 

uppdrag? 

Kulturutskottet yttrar vidare att utskottet ställer sig frågande till huruvida 

byggnaden i första hand är till för restaurangverksamhet eller kulturändamål. 

Kulturutskottet beslutar att till sammanträdet i april bjuda in förvaltningschef 

Anders Karlsson. 
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Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden  

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar på 

att arbetsutskottet lämnar följande svar till kulturutskottet: 

”Arbetsutskottet menar att en restaurang och kulturcentrums lokaler inte står 

mot varandra utan ska ses som ett komplement till varandra. Uppdraget till 

mark- och exploateringsenheten är givet från teknik-fritid- och 

kulturnämnden varför frågor borde besvaras av dem. Vidare kan 

arbetsutskottet meddela att de medel som framöver är tilltänkta kulturdelen 

fortfarande kommer att satsas och tillfalla kulturens vägnar”.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott svarar kulturutskottet med följande: 

”Arbetsutskottets menar att en restaurang och kulturcentrums lokaler inte 

står mot varandra utan ska ses som ett komplement till varandra. Uppdraget 

till mark- och exploateringsenheten är givet från teknik-fritid- och 

kulturnämnden varför frågor borde besvaras av dem. Vidare kan 

arbetsutskottet meddela att de medel som framöver är tilltänkta kulturdelen 

fortfarande kommer att satsas och tillfalla kulturens vägnar”.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kulturutskottet  
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§ 145 Dnr 2019-000535 821 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 §351 att godkänna projektplanen 

för att uppföra en idrottshall i Listerby. Projektplanen innebär att arbetet 

startas upp med en förstudie för att bland annat klargöra storlek på 

idrottshallen och kostnader för projektet. I förstudien ingår även en dialogfas 

med boende och föreningar i tätorten för att fånga upp önskemål och 

synpunkter till projektet. 

Bedömning 

Projektet organisation innebär att Mark- och exploateringsgruppen 

samordnar och projektledare uppdraget. Med anledning av detta behöver 

Mark- och exploateringsgruppen tillföras medel om 150 000 kr för att 

genomföra förstudien utifrån projektplanen.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tillföra Mark- 

och exploateringsgruppen 150 000 kr för att genomföra förstudien för att 

uppföra en idrottshall i Listerby med utifrån projektplanen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att det är investeringsmedel som tillförs och att det finansieras via 

extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 

kronor i investeringsmedel för att genomföra förstudien om att uppföra en 

idrottshall i Listerby utifrån projektplanen. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 146 Dnr 2020-000150 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Byggnadsarbeten 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens behov av Byggnadsarbeten. Nuvarande 

avtal upphör att gälla 2020-09-30. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 

2020-10-01 – 2023-09-30 med möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

Omfattningen för Ronneby kommun är ca 10 000 000 kronor per år.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Byggnadsarbeten.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av byggnadsarbeten. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 147 Dnr 2020-000149 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
El/tele/brand/larm och dataarbeten 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens behov av El/tele/brand/larm och 

dataarbeten. Nuvarande avtal upphör att gälla 2020-09-30. Ny avtalstid 

kommer att gälla fr o m 2020-10-01 – 2023-09-30 med möjlighet till 12 plus 

12 månaders option. 

Omfattningen för Ronneby kommun är ca 9 000 000 kronor per år.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av El/tele/brand/larm och 

dataarbeten.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av El/tele/brand/larm och dataarbeten. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 148 Dnr 2020-000148 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Administration av Pensionsförvaltning 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens behov av Administration av 

Pensionsförvaltning. Nuvarande avtal upphör att gälla 2020-06-30. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2020-07-01 – 2023-09-30 med möjlighet 

till 12 plus 12 månaders option. Omfattningen för Ronneby kommun är ca 

450 000 kronor per år.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Administration av 

Pensionsförvaltning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Administration av Pensionsförvaltning. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer 
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§ 149 Dnr 2020-000171 101 

Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige fastställde under § 111/1999 Riktlinjer när 

förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner, att gälla fr o m 1999-08-26. 

 

En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin 

ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att 

bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi 

och stärker rättssamhället. 

Lagen är dock inte alltid så tydlig med vad som är att anse ”korrupt 

beteende” och var gränsen för muta går.  

Ändring av lagen som trädde i kraft 1 juli 2012, föranledde att dåvarande 

Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR) och Finansdepartementet uppdaterade sin vägledning 

gällande tagande och givande av muta för bl a kommuner.  

En kod för näringslivet och därmed också för de kommunala bolagen 

förvaltas av Institutet Mot Mutor, där SKR är en av huvudmännen.   

Upphandlingsmyndigheten har också, under 2017, tagit fram en vägledning 

med syfte att ge en inblick i hur korruption i offentlig upphandling kan yttra 

sig och till att ge kunskap för hur korruption i offentlig upphandling kan 

förebyggas. Vägledningen har tagits fram med stöd av Institutet Mot Mutor. 

 

Med anledning av dessa ändringar har riktlinjerna när förtroendevalda och 

anställda erbjuds förmåner reviderats.  

Detta förslag till riktlinjer avser att gälla alla medarbetare och 

förtroendevalda inom Ronneby kommunkoncern.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige  

 

Att upprättat förslag till riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds 

förmåner fastställs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre korrigeringar på 

att arbetsutskottet remitterar förslaget till samtliga nämnder och bolag innan 

vidare beslut tas i ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar efter vissa mindre korrigeringar 

förslag till riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner till 

samtliga nämnder och bolag.  

________________ 

Exp: 

Teo Zickabuer, utredare  

Samtliga nämnder och bolag  
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§ 150 Dnr 2020-000102 101 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen - att 
kommunen halverar samtliga politikers arvoden 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 7 KS 2019/731 avseende 

att avvisa medborgarförslaget ”Att kommunen halverar samtliga politikers 

arvoden” har överklagats genom laglighetsprövning. Laglighetsprövningen 

handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr 692-20. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över överklagandet den 13 mars 

2020 för kommunstyrelsens räkning. Punkt 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, beslutad den 4 juni 2019 § 199, ger kommunjurist 

möjlighet att avge yttrande vid föreläggande från domstol.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordningen och 

kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska vidhållas.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristens yttrande den 13 mars 

2020 som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 692-20.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristens yttrande den 13 mars 2020 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 692-20. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 151 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-02-25 § 27 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet 2019, redovisas 

för ledamöterna.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.      

Socialnämndens beslut 2020-02-25 

Socialnämnden beslutar att: 

- att notera återrapporteringen till protokollet samt översända 

densamma till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

socialnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 152 Dnr 2020-000154 041 

Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Cura Individutvecklings årsredovisning för år 2019.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Cura 

Individutvecklings årsredovisning för år 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 153 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut för återrapportering: 

1. Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor  

2. Vidaredelegation av rätt att stänga av personal med anledning av att 

förhindra smittspridning av Covid-19.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera återrapporteringen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 154 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 155 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden:  

- Bräkneåns Vattenråd, Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 

- Nikki Svensson, Fyrverkerier 

- SKR, Cirkulär 20:11, 20:12, 20:13, 20:14 

 

Protokollsutdrag 

- Miljö- och byggnadsnämnden 20200219 § 53 

- Sölvesborgs kommun 20200310 § 35 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 156 Dnr 2020-000179 009 

Flyghub- Ronneby Airport  

 

Sammanfattning  

Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland 

Airport som avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar 

det om 15 mkr där finansiering via privata näringslivet är 50 % och 

finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 50 %.  

 

Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 

finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 

 

Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 

Finansiering 

Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mkr 

sammanlagt under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU 

statsstödsregler innebär att halva summan, (7,5 mkr), måste komma från det 

privata näringslivet. Resterande del finansieras av Region Blekinge och 

Blekinges kommuner. 

Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket 

innebär avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att 

upprätthålla trafiken under den avsedda tidsperioden. Alltså en 

förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet bygger på antagandet att 

linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 

Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte 

hela det garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 

Nuläge privat finansiering 

I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mkr av de 7,5 mkr 

som måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras 

löpande. Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också 

utlovat att via direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till 

ett sammanlagt biljettköp om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 

mkr som är nödvändiga för grundfinansieringen.  

Samverkanspart 

Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland 

Airport som avser att avsätta 30 mkr till projektet. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(40) 
2020-03-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det finns i dagsläget ytterligare flygplatser som visat intresse för att ta del av 

en internationell reguljär flyglinje. 

Aktuella flygbolag 

Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag 

som visat intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det 

ena närstående Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara 

avslutade under april månad vilket innebär att det är först då tidtabell och 

uppstart av linjen kan presenteras. 

Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021. 

Organisation för samverkan 

Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 

finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna.   

I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med 

Kalmar Öland Airport eller bolag som de avser använda. Det är 

Kalmarbolaget som i sin tur tecknar avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till 

organisationsmodell arbetas fram gemensamt med Kalmar Öland Airport.   

Arbetsgång 

I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 

grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby 

kommun.  

När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser 

som då handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte 

finansierad eller kvantifierad. 

När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs 

ytterligare resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. 

Samordning med Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan 

även Visit Blekinge ha en framtida roll. 

Offentlig finansiering 

För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att 

även den offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att 

projektet bygger på en affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara 

lämpligt att de offentliga finansiella åtagandena villkoras av att de privata 

medel som krävs är säkerställda. 

Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling 

med aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
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Miljö 

Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen 

senast 2030 skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i 

avtalet för en framtida internationell flygaktör. 

Beredning      

Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner 

och Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och 

kommunstyrelser. För beredning till regionala samverkansrådet har 

regionchefsgruppen hanterat frågan. Kommunernas näringslivschefer har 

varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och arbetet har hållits samman 

av Ronneby kommun och dess näringslivschef.   

Förslag till beslut 

Ronneby kommun tillskjuter som det i offentlig medfinansiering 750 000 

kronor (maxbelopp) sammanlagt under en 3-årsperiod. Beslutet villkoras av 

att internationell flyglinje startas upp där den totala finansieringen 

(uppskattad till 15 mkr) till 50 % består av från det privata näringslivet 

tillförda medel.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna som det i offentlig medfinansiering 

750 000 kronor (maxbelopp) sammanlagt under en 3-årsperiod. Beslutet 

villkoras av att internationell flyglinje startas upp där den totala 

finansieringen (uppskattad till 15 mkr) till 50 % består av från det privata 

näringslivet tillförda medel. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 157 Dnr 2020-000186 003 

Tillfälligt tillägg till kommunstyrelsens reglemente 

 

Sammanfattning  

 Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. För att minska risken för smittspridning uppdrogs åt 

kommunjuristerna att analysera möjligheterna för kommunfullmäktige att 

delegera fler ärenden till kommunstyrelsen och därmed kunna minska antal 

ärenden i kommunfullmäktige. För att göra det är förslaget att ett tillfälligt 

tillägg till befintligt reglemente antas. 

 

Kommunfullmäktige har enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) 

beslutanderätt i flera ärenden som inte är möjliga att delegera. En inventering 

av kommunstyrelsens reglemente här därför gjorts för att identifiera vilka 

ytterligare delegationer från kommunfullmäktige som är möjliga. 

Bedömning 

 Efter genomgång av kommunstyrelsens reglemente konstateras att 5 kap. 3 

§ går att utvidga så att det kan fattas beslut om fler ärenden gällande bl.a. 

uthyrning och fastighetsförvärv i kommunstyrelsen.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg till reglemente för 

kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) 

och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 158 Dnr 2020-000185 003 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Sammanfattning  

Corona-pandemin har drabbat Sverige hårt och Folkhälsomyndigheten i 

Sverige råder oss alla att iaktta särskild försiktighet och så långt som möjligt 

hålla oss hemma.  

 

Idag så finns det inte några bestämmelser som gör gällande att beslutande 

församlingar inte får sammanträda, det finns dock anledning att fundera över 

vad som händer om det blir en omfattande smittspridning och flera 

ledamöter i fullmäktige blir satta i karantän.  

 

I kommunallagen finns det möjligheter för kommunfullmäktige att 

sammanträda på distans, det krävs dock att bestämmelserna är införda i 

arbetsordningen för att kommunfullmäktige ska kunna aktivera 

bestämmelserna vid behov.  

Denna ändring ger kommunfullmäktige möjligheten att aktivera 

bestämmelserna vid behov. Ordförande i kommunfullmäktige avgör 

huruvida bestämmelserna ska aktiveras eller ej.      

Bakgrund 

Under mars 2020 drabbades Sverige av pandemin från Corona viruset 

(SARS-CoV-2). För att minska risken för smittspridning uppdrogs åt 

kommunjuristerna att analysera möjligheterna för kommunfullmäktige att 

sammanträda på distans.       

Utredning 

Enligt 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) kan fullmäktige besluta att 

ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Varje kommun 

avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet.  

Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock 

arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.  

 

SKR har författat ett s.k. normalförslag för kommunfullmäktiges 

arbetsordning, detta förslag baseras på deras normalförslag. Att införa en 

enskild paragraf om deltagande på distans ska inte heller påverka 

arbetsordningen i övrigt. 
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Motiv 

Första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett 

distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden 

ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. I 

sammanhanget syftar särskilda skäl i första hand på behovet av att begränsa 

smittspridning, det kan dock i normalfallet handla om att någon ledamot på 

grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har 

svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda 

dörrar varför behovet av särskilda lokaler eller viss digital säkerhet måste 

anses begränsat. För det fall Kommunfullmäktige i framtiden vill säkerställa 

möjligheterna att ha sammanträde bakom stängda dörrar, exempelvis vid 

föredragande av sekretessbelagda handlingar, kan fullmäktige vid ett senare 

tillfälle uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda hur sådana 

sammanträden ska kunna genomföras säkert på distans.  

 

Notera att fullmäktige i nuläget inte kan sammanträda på distans vid 

förrättning av valärenden eller anställningsärenden eftersom dessa vid 

votering avgörs med sluten omröstning. Teknik för detta finns inte i nuläget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att införa bifogade bestämmelser om deltagande på 

distans enligt kommunallagens bestämmelser.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) 

och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införa bifogade bestämmelser om deltagande på 

distans enligt kommunallagens bestämmelser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 159 Dnr 2020-000189 678 

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid 
Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-19 § 28 

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i sin tjänsteskrivelse följande; 

”I Ronneby har bristen på lokaler för förskola och grundskola har varit tydlig 

under flera års tid. Även innan det stora antalet med nya invånare kom till 

Ronneby kunde vi konstatera ett stort behov av nya lokaler för 

förskoleverksamheten. När sedan antalet barn ökade kraftigt från 2015 och 

framåt har behovet blivit allt mer akut. Tillfälliga lösningar har vidtagits men 

tyvärr räcker de inte till. Stora investeringar är på gång men det akuta läget 

består.  

 

Tidsplanen för byggnationen av Parkdalaskolan, som är första etappen i 

Framtidens Skolor, har skjutits fram flera gånger. Detta har fått olika 

negativa effekter på de planerade byggnationer som finns, t ex gällande 

framtida Skogsgårdens förskola. På grund av att antalet barn i förskoleåldern 

är fortsatt högt, och har varit så ett antal år, är nu platsbristen stor även inom 

grundskolan. Inom förskolan har vårdnadshavare som har en köplats till 

förskola meddelats att de eventuellt inte kommer erbjudas plats inom 

lagstadgad tid. De tillfälliga lösningarna som genomförts är bland annat fler 

resurser till att anställa personal till förskolan (hösten 2018), paviljonger vid 

Slättagårdsskolan (hösten 2019), en ny avdelning i lokal Räven i Kallinge 

(våren 2019) samt öppnandet av Nattis på dagtid (våren 2020) för att nämna 

några. Dock är detta inte tillräckligt. Det krävs relativt snabba beslut för att 

kunna ta oss ut ur det akuta läget som vi tyvärr levt i för länge.  

 

Att genomföra långsiktiga och större investeringar inom förskolan bedömer 

vi som riskfritt sett till kostnaderna på sikt. Vi har på grund av det stora 

behovet öppnat upp ett antal tillfälliga lösningar som kan avyttras om 

behovet minskar. Se Monica Sjövinds rapport Behov av nya förskoleplatser i 

Ronneby kommun från 2019-02-07.  

 

Vi ser att den förskjutna tidsplanen gällande Framtidens skolor också 

påverkar grundskolans möjligheter att erbjuda plats. De platser inom 

grundskolan som vi kan erbjuda är för närvarande inte nära hemmet för de 

som flyttar hit. De erbjuds plats på grund av att det sker en viss utflyttning. 

För att möta det stora behovet har vi under en längre tid bussat ca 200 barn 
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från Ronnebys tätort ut till kringliggande skolor för att kunna uppfylla 

skolplikten.”      

Bedömning 

För att skapa mer långsiktiga lösningar, vilka är synkade och kan påskynda 

projektet Framtidens skolor, föreslår vi en placering av paviljonger på 

Espedalsskolan.  

 

Behovet av förskoleplatser är som sagt akut och det kommer att kulminera 

under våren och tidig höst. Vi ser ingen avmattning av behovet under 2020 

och framåt. Genom att försöka få till stånd en paviljonglösning på 

Espedalsskolan till hösten möjliggör vi att placera förskolebarn där samtidigt 

som vi minskar kön. Dessa paviljonger bör byggas i två våningar där 

nedersta våningen är för förskolan och översta våningen är för förskoleklass 

och fritidshem samt personalutrymmen. Espedalsskolan byggdes för att 

inrymma ca 150 – 160 elever. När en förskola med totalt fem avdelningar 

byggdes bredvid utökades varken personalutrymmen eller matsal. Därefter 

har elevantalet också ökat och nu finns ca 190 elever på skolan. Detta har 

varit möjligt på grund av att skolan har tagit delar av förskolans utrymmen i 

anspråk. Något som med dagens behov av förskoleplatser inte är hållbart.  

 

Ytterligare en faktor som talar för att vi måste skapa hållbara förutsättningar 

på Espedalsskolan är att kommunfullmäktige, gällande Framtidens skolor, 

beslutat att Espedalsskolan skall göras om till en F – 3 skola och att den fullt 

utbyggd ska kunna rymma ca 270 elever och då också ha tillgång till fler 

fritidshemsplatser.  

 

När Parkdalaskolan är färdig kommer eleverna från Snäckebacksskolan 

flytta dit tillsammans med elever i årskurserna 4 – 6 från Skogsgårdsskolan. 

För att redan då kunna påbörja en rivning av Skogsgårdsskolan föreslår vi att 

klasserna F – 3 på Skogsgårdsskolan flyttar till paviljongerna på 

Espedalsskolan. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan placeras på 

fotbollsplanen vid Skogsgårdsskolan och inrymmer där Skogsgårdens 

förskolas fyra avdelningar. Björken blir också kvar och rymmer två 

avdelningar. 

 

Detta gör att en rivning av Skogsgårdsskolan kan ske redan våren 2022 

vilket sedan minskar färdigställandet av en ny förskola på Skogsgården med 

ca 2 – 2 ½ år.  
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De förskolebarn som tills dess varit placerade i paviljongerna på 

Espedalsskolan hoppas vi kunna erbjuda plats inom befintliga förskolor då vi 

förhoppningsvis har privata aktörer på plats i Kallinge samt en eller flera 

lokaler på Friskyttevägen (där nu Träningsskolan finns).  

 

Processen ser ut som följer (visuellt beskriven i bilaga 1): 

 

1. Paviljonger placeras på Espedalsskolan. Hösten 2020. 

2. Inflyttning sker på Parkdalaskolan för elever på Snäckebacksskolan 

och Skogsgårdsskolan årskurs 4 – 6. Januari 2022. 

3. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan flyttas till fotbollsplanen 

för att inrymma Skogsgårdens förskola. Hösten 2021- januari 2022.  

4. Förskolebarnen i paviljongerna på Espedalsskolan placeras på andra 

förskolor. Privata alternativ förhoppningsvis på plats liksom lokaler 

på Friskyttevägen (nuvarande Träningsskolan). Januari 2022. 

5. Årskurs F – 3 på nuvarande Skogsgårdsskolan flyttar till 

paviljongerna på Espedalsskolan. Januari 2022. (Möjligen kan kanske 

årskurs 3 flytta till Parkdalaskolan vt-22 för att slippa ytterligare flytt 

efter en termin. Då kan förskolan behålla en avdelning under våren) 

6. Skogsgårdsskolan rivs och möjliggör tidigare byggstart för beslutad 

förskola. Januari - mars 2022. 

 

Ett annat alternativ är att bygga till befintlig fastighet på Espedalsskolan. 

Långsiktigt är detta det bästa alternativet då vi ser att behovet av lokaler inte 

kommer minska.  

Dock är detta inte en lösning för det akuta läge som vi nu befinner oss i 

gällande bristen på förskoleplatser. En tillbyggnad skapar heller inte 

möjlighet att påskynda byggstarten av Skogsgårdens förskola då 

förutsättningen för detta är att vi kan evakuera hela Skogsgårdsskolan.  

 

Detta är i nuläget endast möjligt via processen beskriven ovan gällande 

paviljonger på Espedalsskolan. Vi ser det som önskvärt att vi redan nu 

undersöker möjligheterna för en mer långsiktig lösning på Espedalsskolan. I 

det arbetet bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och en hållbar 

trafiksituation.  
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Enligt mark- och exploateringsenheten skulle en sådan undersökning 

innehållande förstudie, konsulter, förfrågningsunderlag, upphandling, 

bygglov samt projektering ha en tidshorisont på ca 2 år från dags dato.  

 

 

         

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige bevilja medel för paviljonger på Espedalsskolan enligt 

bifogat underlag 

 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mark- 

och exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 

permanent lösning på Espedalsskolan.     

Utbildningsnämndens beslut 2020-03-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige bevilja medel för paviljonger på Espedalsskolan enligt 

bifogat underlag 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mark- och 

exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 

permanent lösning på Espedalsskolan.  

 

Ärendet är omedelbart justerat. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 2 010 000 kronor 

och teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 

3 664 500 kronor, fördelning enligt bilaga ”paviljonger 

Espedalsskolan”. Finansieringen sker via extern upplåning. Äskande 

om 850 000 kronor för utemiljö hänskjuts till budgetberedningen och 

övriga driftäskanden föreslås hanteras inom nämndernas budgetar.          

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 2 010 000 kronor 

och teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 

3 664 500 kronor, fördelning enligt bilaga ”paviljonger 

Espedalsskolan”. Finansieringen sker via extern upplåning. Äskande 

om 850 000 kronor för utemiljö hänskjuts till budgetberedningen och 

övriga driftäskanden föreslås hanteras inom nämndernas budgetar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 160 Dnr 2020-000190 630 

Förskola Risatorp. Information. 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-19 § 28 

Planarkitekt Peter Robertsson delgav utbildningsnämndens ledamöter 

arbetsmaterial gällande Risatorp 1:10.   

I området planeras nybyggnation av ca 40 fastigheter, kopplat till förskola. 

Vad gäller beräkningar avseende förskolebyggnation i Risatorp 1:10 (Södra) 

beräknas en kvartersyta  på 11600 m², exploateringsgrad 25% = 2900 m² 

BYA. Skolgården beräknas  uppgå till  8700 m². Vid den nya förskolan 

bedöms 217,5 barn kunna placeras (40 m²/barn). 

Pga läget (Södra Risatorp) kan problem avseende integrering komma att ske, 

men det finns även stora behov att få fler lokaler avsedda för 

förskoleverksamhet. En detaljplan bör därför upprättas även för Norra 

Risatorp, med tanke på integrationsaspekten. 

Vad gäller Risatorp (Norra) i närheten av Persborgsgölen finns idag inte 

någon detaljplan. Förutsättningarna för att bygga förskola där är dock något 

begränsade. 

Samråd sker med Länsstyrelsen om strategisk miljöbedömning och en 

naturvärdesinventering (NVI) krävs. Social konsekvensanalys (SKA) med 

barnperspektiv bör också tas. 

Bedömning 

Utbildningsnämnden är positiv till att man detaljplanerar en förskola i 

Risatorpsområdet. Behovet av en ny förskola är stort. Med fördel ses att en 

förskola detaljplaneras i norra delen av området då det på många sätt 

möjliggör en god integration i enlighet med besluten för Framtidens skola.  
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Förslag till beslut 

Informationen föreslås tas till dagens protokoll och tillställas KS au för 

kännedom. 

Utbildningsnämndens beslut 2020-03-19 

Informationen föreslås tas till dagens protokoll och tillställas KS au för 

kännedom. 

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

 


