
ffi SAM MANTRÄoes pnoToKo LL
Sammanträdesdatum

2020-03-19

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30

Ledamöter

Se särskild forteckning

Ersäftare

Se särskild förteckning

Se särskild forteckning

Stefan Österhof (S)

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2020-03-1 g.

Sida

1(1 1)

Paragrafer S 28--29

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

närvarande

usteringens plats och tid

late

Ordförande

n (M)

Justerare

(s)

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

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

2020-03-19

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-19

Datum då anslaget tas ned 2020-04-03

för protokolet Kanslienheten, Kommunledning Itningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

srgn

Nämndsekreterare UN

Utdragsbestyrkande



ffi Ronneby SAM MANTRAD ES PROTOKOLL
2020-03-19

Sida

2(11)

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörand e ersättare

övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordforande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Kajsa Svensson (M)
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
MikaelCarlen (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Lars Sager (M)
Catharina Christensson (S) (Utkvittad vid uppstart av möte)
Casper Andersson (SD) (Utkvittad vid uppstart av möte)

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skola
Zijad Bico, arkitekt
Peter Robertsson, planarkitekt

Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Sonja Stran ne, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden

s28 Dnr 2020-000124 678

Lokal behov avs förskoleavdel n ingar vid
Espedalsskolan. Förslag.
(Arendet har justerats omedelbart.)

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i sin tjänsteskrivelse ftiljande;
"I Ronneby har bristen på lokaler fiir fiirskola 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 ftir
ftirskoleverksamheten. När sedan antalet barn ökade kraftigt från 2015 och
framåt har behovet blivit allt mer akut. Tillfiilliga lösningar har vidtagits men
tyvärr räcker de inte till. Stora investeringar ar pä gång men det akuta läget
består.

Tidsplanen ftir byggnationen av Parkdalaskolan, som är fiirsta etappen i
Framtidens Skolor, har skjutits fram flera gånger. Detta har ffitt olika
negativa effekter på de planerade byggnationer som finns, t ex gällande
framtida Skogsgårdens förskola. På grund av att antalet barn i fiirskoleåldem
åir fortsatt högt, och har varit så ett antal år, är nu platsbristen stor även inom
grundskolan. Inom ft)rskolan har vårdnadshavare som har en köplats till
ftirskola meddelats att de eventuellt inte kommer erbjudas plats inom
lagstadgad tid. De tillftilliga lösningama som genomftirts är bland annat fler
resurser till att anställa personal till ftirskolan (hösten 2018), paviljonger vid
Slättagardsskolan (hösten 2019), en ny avdelning i lokal Räven i Kallinge
(våren 2019) samt öppnandet av Nattis på dagtid (våren 2020) ftir att nämna
några. Dock är detta inte tillräckligt. Det krävs relativt snabba beslut ftir att
kunna ta oss ut ur det akuta läget som vi tyvärr levt i ftir länge.

Att genomft)ra långsiktiga och större investeringar inom ftirskolan bedömer
vi som riskfritt sett till kostnaderna på sikt. Vi har på grund av det stora
behovet öppnat upp ett antal tillftilliga lösningar som kan avyttras om
behovet minskar. Se Monica Sjövinds rapport Behov av nya förskoleplatser i
Ronneby kommun frän 2019 -02-07 .

Vi ser att den fiirskjutna tidsplanen gällande Framtidens skolor också
påverkar grundskolans möjligheter att erduda plats. De platser inom
grundskolan som vi kan erbjuda är ftir nåirvarande inte nära hemmet ftir 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 ca200barn
från Ronnebys tätort ut till kringliggande skolor ftir att kunna uppfylla
skolplikten."

g&



ffi SAMMANTRADESPROTOKOLL
2020-03-19

Sida

5(1 1)

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Bedömning
För att skapa mer långsiktiga lösningar, vilka är synkade och kan påskynda
projektet Framtidens skolor, ftireslår vi en placering av paviljonger på
Espedalsskolan.

Behovet av ftjrskoleplatser 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 ftirsöka ffi till stånd en paviljonglösning på
Espedalsskolan till hösten möjliggör vi att placera ft)rskolebarn där samtidigt
som vi minskar kön. Dessa paviljonger bör byggas i två vaningar diir
nedersta våningen är ftir ftirskolan och översta våningen är ftir ftirskoleklass
och fritidshem samt personalutrymmen. Espedalsskolan byggdes ftjr att
inrymma ca 150 - 160 elever. Nåir en ftirskola med totalt fem avdelningar
byggdes bredvid utökades varken personalutrymmen eller matsal. Dåirefter
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 ftirskolans utrymmen i
anspråk. Något som med dagens behov av ftirskoleplatser inte är hållbart.

Ytterligare en faktor som talar ftir att vi måste skapa hållbara fiirutsättningar
på Espedalsskolan är att kommunfullmiiktige, gällande Framtidens skolor,
beslutat att Espedalsskolan skall göras om till en F - 3 skola och att den fullt
utbyggd ska kunna rymma ca270 elever och då också ha tillgång till fler
fritidshemsplatser.

När Parkdalaskolan är ftirdig 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 ftlreslår vi att
klasserna F - 3 på Skogsgårdsskolan flyttar till paviljongema på
Espedalsskolan. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan placeras på
fotbollsplanen vid Skogsgårdsskolan och inrymmer där Skogsgårdens
ftirskolas fyra avdelningar. Björken blir också kvar och rymmer två
avdelningar.

Detta gör att en rivning av Skogsgårdsskolan kan ske redan vären2022
vilket sedan minskar ftirdigställandet av en ny ftirskola på Skogsgården med
ca2 -2 % fu.

De ftirskolebarn som tills dess varit placerade i paviljongerna på
Espedalsskolan hoppas vi kunna erbjuda plats inom befintliga ftirskolor då vi
ftirhoppningsvis har privata aktörer på plats i Kallinge samt en eller flera
lokaler på Friskyttevägen (där nu Träningsskolan finns).
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Processen ser ut som fiiljer (visuellt beskriven i bilaga 1):

1. Paviljonger placeras på Espedalsskolan. Hösten 2020.
2. Inflyttning sker på Parkdalaskolan fiir elever på Snäckebacksskolan och

Skogsgardsskolan arskurs 4 - 6. Januari 2022.
3. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan flyttas till fotbollsplanen ftir

att inrymma Skogsgårdens ftirskola. Hösten 2021-januari 2022.
4. Förskolebarnen i paviljongerna på Espedalsskolan placeras på andra

ftirskolor. Privata alternativ fiirhoppningsvis på plats liksom lokaler på
Friskyttevägen (nuvarande Träningsskolan). Januari 2022.

5. Årskurs F - 3 på nuvarande Skogsgårdsskolan flytar till paviljongerna
på Espedalsskolan. Januari 2022. (Möjligen kan kanske årskurs 3 flytta
till Parkdalaskolan vt-22 for att slippa ytterligare flytt efter en termin. Då
kan ftirskolan behålla en avdelning under våren)

6. Skogsgårdsskolan rivs och möjliggör tidigare byggstart ft)r beslutad
ftirskola. Januari - mars 2022.

Ett annat alternativ är attbygga till befintlig fastighet på Espedalsskolan.
Långsiktigt iir detta det bästa alternativet då vi ser att behovet av lokaler inte
kommer minska.
Dock iir detta inte en lösning ftir det akuta läge som vi nu befinner oss i
gällande bristen på ftirskoleplatser. En tillbyggnad skapar heller inte
möjlighet att påskynda byggstarten av Skogsgårdens ftirskola då
ftirutsättningen ftir 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 önskvåirt att vi redan nu
undersöker möjligheterna ftir en mer långsiktig lösning på Espedalsskolan. I
det arbetet bör även hänsyn tas till utemiljö, kcik och en hållbar
trafiksituation.

Enligt mark- och exploateringsenheten skulle en sådan undersökning
innehållande ftirstudie, konsulter, ftirfrågningsunderlag, upphandling,
bygglov samt projektering ha en tidshorisont på ca2 är från dags dato

,96
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l-okalbehov Ronneby tåtort - fspedålsrkolån.

$
.Paviliongor på Espadabskolan för törskol€bårn.

.lnftydning i partdal.skolån tör Snåctobåcl$kolnn och
sko€sgårdrs*olatr åreku.! 4 - 6

.Nuvarande pavilionger p.l sko8egårdan flFrns titl fotbollsplanen för
att inrymma Slo8sgårdens förs&ola. 8iörken behålls under
komtrunde byggtid.

.Förstoleba.run i påviljongerne på tsp€dal ftyttrr ut. Nya förlkotor
by8fdä I prlvät regl i l(allin8e sm! förhoppnin8svis på
F!iskyitevågen.

@

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden ft)reslår kommunstyrelsen besluta ftlreslå
kommunfullmäktige bevilja medel ftir paviljonger på Espedalsskolan enligt
bifogat underlag

Föreslås att utbildningsnämnden fiireslår kommunstyrelsen besluta att mark-
och exploateringsenheten ffir i uppdrag att undersöka möjligheterna till en
permanent lösning på Espedalsskolan.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamoten Tony Holgersson (SD) och tjiinstgörande ersättare Lars
Sager (M).

Beslut

Utbildningsnåimnden ftireslår kommunstyrelsen besluta ftireslå
kommunfullmåiktige bevilja medel ftir paviljonger på Espedalsskolan enligt
bifogat underlag

rtlvldryr,. tety&!.* l& td*(q.{r rd'rlur lt tsartrÅt!.;\.rn r,ildrlrnr
Frhtdrlr@ (:01&*c&..

GSl tl.J{rl&rh JY l&d: nhrL!
tulr.t-rlrl$r

[ry=" lgbi
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden ftireslår kommunstyrelsen besluta att mark- och
exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en
permanent lösning på Espedalsskolan.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp

KS au
Tobias Ekblad, Fch
Monica Sj övind, proj ektledare Framtidens Skola
ZijadBico, arkitekt

srgn
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Förskola Risatorp. lnformation.
(Ärendet har justerats omedelbart.)

Sammanfaftning
Planarkitekt Peter Robertsson delgav utbildningsnämndens ledamöter
arbetsmaterial gällande Risatorp 1 : 1 0.

I området planeras nybyggnation av ca 40 fastigheter, kopplat till ftirskola.
Vad gäller beriikningar avseende ftirskolebyggnation i Risatorp 1:10 (Södra)
beräknas en kvartersyta pä 1 1600 m2, exploateringsgrad 25Yo: 2900 m2

BYA. Skolgården beräknas uppgå till 8700 m2. Vid den nya ftirskolan
bedöms 217,5 barn kunna placeras (40 m2lbam).

Pga läget (Södra Risatorp) kan problem avseende integrering komma att ske,
men det finns även stora behov att få fler lokaler avsedda ftir
ft)rskoleverksamhet. En detaljplan bör därftir upprättas även ftir Norra
Risatorp, med tanke på integrationsaspekten.

Vad gäller Risatorp (Norra) i niirheten av Persborgsgölen finns idag inte
någon detaljplan. Förutsättningarna ftir att bygga förskola där är dock något
begriinsade.

Samråd sker med Länsstyrelsen om strategisk miljöbedömning och en
naturvärdesinventering (NVD krävs. Social konsekvensanalys (SKA) med
barnperspektiv bör också tas.

Bedömning
Utbildningsnämnden är positiv till att man detaljplanbrar en ftirskola i
Risatorpsområdet. Behovet av en ny fijrskola är stort. Med ftirdel ses att en
ftirskola detaljplaneras i norra delen av området då det på manga sätt
möjliggör en god integration i enlighet med besluten ftir Framtidens skola.

t#
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Förslag till beslut
Informationen fiireslås tas till dagens protokoll och tillställas KS au ftir
kåinnedom.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nåimndsledamöterna Kajsa Svensson (M), Anna-Karin Wallgren (S), Tony
Holgersson (SD) samt tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Informationen ftireslås tas till dagens protokoll och tillställas KS au ftir
kännedom.

Ärendet är omedelbart justerat.

'?

Utdragsbestyrkande
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Exp:

KS au För Kåinnedom
Tobias Ekblad, Fch
Monica Sj övind, proj ektledare Framtidens Skola
ZijadBico, arkitekt
Peter Robertsson, planarkitekt


