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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 280 - 282 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Christer Örtegren 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2016-11-16 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KS-salen kl. 15:00–16:35 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Mikael Norén (S) 

Sven Callenberg (C), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Thomas Olson (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Cecilia Gustafsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Christer Törnell (KD) 

Michael Karlsson (M) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Catrin Eriksson, förvaltningschef , barn- och utbildningsförvaltningen 
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KS § 280 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Christer Örtegren (S) välj att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 281 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/394 

KS § 282 Förskoleklass - årskurs 6 skola 
inklusive särskola och fritidshem i centralorten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om fortsatt arbete 

med: 

En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrgruppen för 

skolans utveckling att ta fram följande underlag: 

- hyreskostnad 

- kostnader för åtgärder utanför skolområdet 

- ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun 

- förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering 

- förslag till ägardirektiv till ÅKAB vad gäller byggnation 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 

- en kostnadskalkyl på renovering av Rösparksskolan med eventuell 

komplettering för att klara upp till 800 elever 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014 

har barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, hanterat 

följande stora åtgärder och insatser efter beslut av berörda politiska instanser: 

- Utrymning i etapper till provisoriska lokaler under våren 2014 (cafeterian på 

Ishallen, församlingshemmet, Vikenborg m fl) 

- i samverkan med ÅKAB uppfört en modulskola vid Rösvallen sommaren 2014 

- inflyttning, anpassningar av lokaler (slöjdsalar, expedition, 

skolhälsovårdsmottagning, arbetsrum/platser för personal mm) och arbete med 

schemaläggning och organisation för att anpassa verksamheten efter förändrade 

förutsättningar under hösten 2014 

Processen kring alternativ för Rösparksskolan startade i november 2014, fortsatte 

under vintern och våren 2015 med medborgardialogen Tyck till om skolan där 

Åmåls kommun bjöd in till en serie dialogmöten. I mars 2015 tillsattes en politisk 

styrgrupp av kommunstyrelsens arbetsutskott bestående av barn- och 

utbildningsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Styrgruppen för skolan utveckling har haft följande utredningsuppdrag: 

markundersökning, markyta, trafikutredning, storkök, gymnastiksal/idrottshall 

och eventuellt användande av moduler. Styrgruppen har tagit hänsyn till 

hållbarhetsperspektiv, miljöperspektiv och flexibilitet i lokalutnyttjandet. 
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Redovisningar av utredningsuppdragen har genomförts den 1 oktober 2015 till 

styrgruppen, den 20 oktober 2015 till allmänhet och skolpersonal samt den 28 

oktober 2015 till kommunfullmäktige. 

Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige under hösten 2015 

genomfördes en omorganisation inom skolan i Åmåls kommun. Från och med 

läsåret 2016/2017 har enheten grundskola en organisation som innebär att fr.o.m. 

läsåret 2018/2019 är Rösparksskolan en F - åk 3 skola och Södra skolan en åk 4 - 

6 skola inkl. särskola. På båda skolorna finns fritidshem. Det visade sig vara den 

bästa genomförbara lösningen med hänsyn till lokaler och tillgång till behörig 

personal samt övriga för- och nackdelar, vilka vägts mot varandra.  Den nya 

organisationen är fullt utbyggd hösten 2018 och utgör underlag för arbetet med att 

ta fram en kostnadskalkyl för alternativet med två skolor i centralorten. 

Kommunfullmäktige fattade den 23 mars 2016 ett beslut att inrikta det fortsatta 

arbetet mot en (1) F - åk 6 skola inkl. fritidshem och särskola i centralorten. 

PEAB upphandlades som partneringentreprenör i maj 2016. Utifrån 

inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige samt styrgruppens inriktningsbeslut, 

som presenteras nedan, har ÅKAB tillsammans med PEAB arbetat med att ta 

fram ekonomiska underlag. 

Följande inriktningsbeslut har fattats av styrgruppen: 

- Åmåls kommun ska bygga en skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive 

fritidshem och särskola. 

- Skolbyggnadens stomme ska vara i betong och stål. 

- Skolan ska byggas utifrån en prognos på 800 elever. 

- Antal kvadratmeter per elev ska vara 11 m2, exklusive lokaler för idrott, 

musikskola samt storkök. 

- Miljöcertifieringen ska vara mot nivån Silver. Certifiering ska inte göras. 

Inriktningen ska vara mot en giftfri skola. 

- Lokalyta för musikskolan, på cirka 90 kvm, ska finnas utöver behov för skolans 

verksamhet. 

- Uppvärmning ska ske genom bergvärme inklusive tillgång till frikyla 

(aircondition). Eventuellt användande av solenergi för att driva bergvärmen får 

utredas vid senare tidpunkt. 

- Till skolan ska en idrottshall med läktare samt en gymnastiksal byggas. 

- Flytt av Björkens förskola ska ske till en platsbyggd lokal, till skogsområdet vid 

Kristinebergs förskola. 

- Skolans storkök ska byggas för att tillgodose både skolans behov och 

Åmålsgårdens behov. 

- Skolan ska byggas för att kunna tillgodose Åmåls kommuns behov av särskola 

(träningsskola). 

- Idrottshallen ska byggas med 7 meter fri höjd till taket. 
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Information till barn- och utbildningsnämnden i ärendet har getts löpande i 

processen med särskild information vid följande tillfällen: 

17 juni 2015, 25 augusti 2015, 22 oktober 2015, 15 december 2015, 27 januari 

2016, 21 juni 2016, 29 september 2016 och 

27 oktober 2016. 

  

Information till kommunfullmäktige i ärendet har getts vid följande tillfällen: 

28 januari 2015, 28 oktober 2015, 16 december 2015, 27 januari 2016, 28 

september 2016 och 26 oktober 2016. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 november 2016 att föreslå 

kommunstyrelsen att ta beslut om fortsatt arbete med EN Förskoleklass – åk 6 

skola, inklusive särskola och fritidshem i centralorten (BUN § 163). 

Klas Häggström (L), Ann Ottosson (M), Peter Vestlund (L) och Charles 

MacWange (KD) reserverade sig mot beslutet. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2016 (KSAU § 

164) att lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om fortsatt arbete 

med: 

En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrgruppen för 

skolans utveckling att ta fram följande underlag: 

- hyreskostnad 

- kostnader för åtgärder utanför skolområdet 

- ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun 

- förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering 

- förslag till ägardirektiv till ÅKAB vad gäller byggnation 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 

Vid beslut om fortsatte arbete med En Förskoleklass – åk 6 skola, inklusive 

särskola och fritidshem i centralorten beslutar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ge styrgruppen för skolans utveckling i uppdrag att ta 

fram underlag för nyttjande av Södra skolans fastighet samt kostnad för detta. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en 

detaljplanändring för Södra skolan. 

 

Jan-Erik Thorin (L) avstod från att delta i beslutet i arbetsutskottet. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 164 daterat 9 november 

2016 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 163 daterat 7 november 2016 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 1 november 

2016 

- Bilaga 1 Protokoll Styrgrupp 8 maj 2015 

- Bilaga 2 Protokoll Styrgrupp 1 oktober 2015 

- Bilaga 3 Protokoll Styrgrupp 25 november 2015 

- Bilaga 4 Protokoll Styrgrupp 11 oktober 2016 

- Bilaga 5 Protokoll Styrgrupp 25 oktober 2016 

- Bilaga 6 Sammanställning beslut i ärendet 

- Bilaga 7 Trafikutredning 

- Bilaga 8 VA-utredning 

- Bilaga 9 Markutredning 

- Bilaga 10 Utredning markyta 

- Bilaga 11 Befolkningsprognos 13 maj 2016 

- Bilaga 12 Befolkningsprognos 30 september 2016 

- Bilaga 13 Skiss, förslag En förskoleklass – åk 6 skola inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 14 Skiss, förslag Två skolor; Rösparksskolan Förskoleklass – åk 3 skola 

inkl fritidshem 

- Bilaga 15 Skiss, förslag Två skolor; Södra skolan åk 4 – 6 inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 16 Kostnadskalkyl En förskoleklass – åk 6 skola inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 17 Kostnadskalkyl Två skolor; 

Rösparksskolan Förskoleklass – åk 3 skola inkl fritidshem 

Södra skolan åk 4 – 6 inkl särskola och fritidshem 

  

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) och Olof Eriksson (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Ajournering 15:55-16:30 

Michael Karlsson (S) yrkar att följande stycken i arbetsutskottets förslag stryks: 

Vid beslut om fortsatte arbete med En Förskoleklass – åk 6 skola, inklusive 

särskola och fritidshem i centralorten beslutar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ge styrgruppen för skolans utveckling i uppdrag att ta 

fram underlag för nyttjande av Södra skolans fastighet samt kostnad för detta. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en 

detaljplanändring för Södra skolan. 

Lars-Olov Ottosson (C) tilläggsyrkar enligt följande: En kostnadskalkyl tas fram 

på renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp 

till 800 elever. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut kompletterat 

med yrkandena från Michael Karlsson (S) och Lars-Olov Ottosson (C) och 

konstaterar att kommunstyrelsen bifallit dessa. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________ 


