
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-26 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kallingesalen, torsdag 2020-03-26 kl. 17:15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 125-131 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-26 

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 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(23) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare Stefan Österhof (S) 
Catharina Christensson (S) 
Annette Rydell (S) 
Peter Bowin (V) 
Kranislav Miletic (S) 
Willy Persson (KD) 
Silke Jacob (C) 
Lena Karstensson (M) 
Kajsa Svensson (M) 
Anna Carlbrant (OPT RP) 
Anders  Oddsheden (SD) 
Tony Holgersson (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 

Tjänstemän Johan Sjögren, ekonomichef  
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Julia Brorsson, kommunjurist §§ 129-130 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen § 131 
Monica Sjövind, projektledare framtidens skolor § 131 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(23) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 125 Dnr 2020-000005 101 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 126 Dnr 2020-000161 040 5 
Årsredovisning 2019 för Ronneby kommun samt fråga om 
ansvarsfrihet ....................................................................................................... 5 

§ 127 Dnr 2020-000162 040 7 
Årlig prövning för 2019 om de kommunala bolagen har bedrivits 
ändamålsenligt och inom ramen för de kommunala befogenheterna ................... 7 

§ 128 Dnr 2020-000163 040 10 
Ägardirektiv till årsstämmor 2020 för kommunens helägda bolag (för 
2019) ................................................................................................................ 10 

§ 129 Dnr 2020-000186 003 13 
Tillfälligt tillägg till kommunstyrelsens reglemente ............................................. 13 

§ 130 Dnr 2020-000185 003 15 
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning ................................................. 15 

§ 131 Dnr 2020-000189 678 18 
Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid Espedalsskolan .................................. 18 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 126 Dnr 2020-000161 040 

Årsredovisning 2019 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 

 

Sammanfattning  

Framläggande av årsredovisning för 2019 omfattande Ronneby kommun, 

dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge (kommunkoncernen).  

 

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram 

egna årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till 

utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven 

hanteras i ett separat ärende. 

 

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 

2019 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar 

årsredovisning och direktiv. 

 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2019 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2019, 

Folkhälsobokslut 2019 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2019, noteras 

till protokollet.  

Deltar i debatten 

 

Yrkanden 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Ronneby kommuns årsredovisning för 2019 

och överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2019, 

Folkhälsobokslut 2019 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2019, noteras 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 127 Dnr 2020-000162 040 

Årlig prövning för 2019 om de kommunala bolagen har 
bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

 

Sammanfattning  

Av 6 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunstyrelsen 

ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders samt företags verksamhet.  

 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 6 kap. 9 § 

pröva om bolagets verksamheter under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att den måste utövas även om det 

inte finns någon konkret anledning till granskning. Uppsiktsplikten handlar 

om att göra en övergripande granskning av verksamheternas legalitet, 

effektivitet, budgetstyrning och ekonomi i stort, d.v.s. en uppsikt som bör 

vara likformig och normalt inte omfatta detaljer. 

 

I ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag” anges 

att varje bolag i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten 

bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i bolagsordningen 

och i ägardirektiv. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 

grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.  

Bedömning 

Bolagen har i sina förvaltningsberättelser i varierande grad redovisat hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i 

bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsens bedömning grundas 

därför även på annan skriftlig och muntlig information som kommit 

kommunstyrelsen till del direkt eller indirekt via kommunstyrelsens 

arbetsutskott vid behandling av olika ärenden som berört bolagen. 
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Kommunstyrelsen har även bedrivit sin uppsikt under 2019 genom formella 

uppföljningar:  

 Tertial 1. Bolagen lämnade en kortfattad skriftlig sammanställning 

över verksamhet och ekonomi. 

 Tertial 2. Bolagen lämnade en skriftlig delårsrapport över verksamhet 

och ekonomi per 31 augusti. Delårsrapporten föredrogs inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen.  

 Uppföljning av bokslut. Årsredovisningar, inklusive 

revisionsberättelse, fastställda i respektive bolags styrelse, skriftligen 

och muntligen föredragna av respektive bolags 

VD/styrelseordföranden vid styrelsemöte i AB Ronneby Helsobrunn 

(koncernmoderbolag), där kommunstyrelsen var inbjuden att delta 

under föredragningarna. 

 

Bolagsstyrelsernas presidier och VD:ar har medverkat vid dialogmöten 

tillsammans med bland annat KSAU och nämndsordföranden, samt 

tjänstemän från kommunen där frågor som rör både kommun och bolag har 

diskuterats. Syftet har varit att skapa en informell dialog i frågor där både 

bolag och kommunen berörs. På detta sätt skapas en samsyn mellan 

kommunledning och bolagsledningar på både politisk nivå och 

tjänstemannanivå.   

Bolagen blir i kommunens budget tilldelade uppdrag via ägardirektiv som 

återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer, att nedanstående bolag har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller 

för verksamheten under kalenderåret tillika verksamhetsåret 2019: 

 AB Ronneby Industrifastigheter 

 Ronneby Brunn AB 

 AB Ronnebyhus 

 Ronnebyhus Holding AB 

 Ronneby Miljö och Teknik AB 

 Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 AB Ronneby Helsobrunn 
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Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen bedömer, att nedanstående bolag har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller 

för verksamheten under kalenderåret tillika verksamhetsåret 2019: 

 AB Ronneby Industrifastigheter 

 Ronneby Brunn AB 

 AB Ronnebyhus 

 Ronnebyhus Holding AB 

 Ronneby Miljö och Teknik AB 

 Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 AB Ronneby Helsobrunn 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomienheten  
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§ 128 Dnr 2020-000163 040 

Ägardirektiv till årsstämmor 2020 för kommunens 
helägda bolag (för 2019) 

 

Sammanfattning  

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 

Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt 

årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2019. 

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till 

kommunens ombud på bolagsstämmorna.  

Bedömning 

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2019 

redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till 

kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan 

nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB,AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2019 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 
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 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens 

förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt 

kommunens ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv 

till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB 

Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 

AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB,AB Ronnebyhus och Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
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I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2019 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens 

förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt 

kommunens ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomienheten  
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§ 129 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.  

Arbetsutskottets beslut 2020-03-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.       



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(23) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg 

till reglemente för kommunstyrelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 130 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 
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enskild paragraf om deltagande på distans ska inte heller påverka 

arbetsordningen i övrigt. 

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.  

Arbetsutskottets beslut 2020-03-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införa bifogade bestämmelser om deltagande på 

distans enligt kommunallagens bestämmelser. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige att 

införa bifogade bestämmelser om deltagande på distans enligt 

kommunallagens bestämmelser. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 131 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.  
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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 

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. 
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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.  

 

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 
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undersöker möjligheterna för en mer långsiktig lösning på Espedalsskolan. I 

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

trafiksituation.  

 

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.  
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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. 

Arbetsutskottets beslut 2020-03-23 

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. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

Paragrafen förklarar omedelbart justerad.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 


