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Plats och tid

KS-salen kl. 09:00–9:40

Ledamöter

Michael Karlsson (S), ordförande
Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Christer Örtegren (S)
Lars-Olov Ottosson (C)
Johan Paulsson (M)
Jan-Eric Thorin (L)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Lindström (S), ersätter Ewa Arvidsson (S)
Cecilia Gustafsson (S), ersätter MIkael Norén (S)
Birgit Karlsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP)
Michael Karlsson (M), ersätter Ulla Berne (M)

Ersättare

Fredrik Bengtsson (S)
Barbro Axelsson (S)
Christer Törnell (KD)
Thomas Olson (L)

Övriga deltagare

Jeanette Lämmel, kommunchef
Stig-Arne Olsson, ekonomichef
Ida Rådman, kanslichef
Catrin Eriksson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

241 - 244

Ida Rådman

Ordförande

Michael Karlsson

Justerare

Anne Sörqvist

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-07

Protokollets förvaringsplats

Kanslienheten

Underskrift

Ida Rådman

Datum då anslaget tas ned

2017-11-29
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Justerare
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KS § 241 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Som justerare utses Anne Sörqvist (C).
__________
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KS § 242 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/394

KS § 243 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3
inkl fritidshem i centralorten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:
1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga
en Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl särskola och fritidshem i centralorten.
2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden
inleda Fas I – projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3
skola inkl fritidshem i centralorten på Rösparksskolans markområde. Detta görs
tillsammans med upphandlad partneringentreprenör enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016).
3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas:
-byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 m2 per elev
-byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån
konstrueras i trä
-byggnadstekniska alternativ
-miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver (enligt miljöcertifiering) med
inriktning en giftfri skola.
-musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år.
-gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass –
årskurs 3 skola inkl fritidshems behov.
-alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning.
-den nya skolan ska ha ett tillagningskök.
4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över
möjligheterna att renovera och bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt
ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök dimensionerat för skolans och
äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler.
5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparksskolan, dock ej den del som
benämns Nya huset. Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande
lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för verksamhet för elever i
Förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att
1. remittera ärendet till barn-och utbildningsnämnden innan kommunfullmäktiges
behandling.
2. Informera fullmäktige om den föreslagna tidsplanen för ärendet.

Justerare
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Reservation
Jan-Eric Thorin (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå hans
tilläggsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014
har barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, utrymt
delar av lokalen och bedrivit verksamhet i tillfälliga moduler. Vidare har Barnoch utbildningsnämnden beslutat att enheten grundskola område B
Rösparksskolan ska bedriva verksamhet för Förskoleklass – årskurs 3 inkl
fritidshem och enheten grundskola område B Södra skolan för årskurs 4 – 6 inkl
grundsärskola och fritidshem i centralorten, en organisation som är fullt utbyggd
hösten 2018, med syfte att öka:
-kvaliteten på samverkan mellan förskoleklass/skola och fritidshem, vilka alla är
skolformer enligt Skollag 2010:800.
-möjligheten att ordna fritidshemsaktiviteter anpassade för yngre och äldre elever.
-möjligheten till integration av nyanlända elever.
-möjligheten att rekrytera personal med den nya lärarutbildningen riktad mot
Förskoleklass – årskurs 3 och årskurs 4 – 6.
-möjligheten för kollegialt lärande och samarbete mellan pedagoger med
utgångspunkt i uppdrag och ansvar (Förskoleklass – årskurs 3 och årskurs 4 – 6).
-möjligheten att elever i årskurs 4 – 6 med en fritidshemsverksamhet inriktad mot
äldre elever stannar kvar i fritidshemsverksamheten istället för att som nu sluta
under årskurs 4, vilket är vanligt förekommande.
Processen kring alternativ för Rösparksskolan startade i november 2014, fortsatte
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 och
kommunstyrelsens respektive arbetsutskott.
Styrgruppen för skolans 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.
Redovisningar av utredningsuppdragen har genomförts den 1 oktober 2015 till
styrgruppen, den 20 oktober 2015 till allmänhet och skolpersonal och den 28
oktober 2015 till kommunfullmäktige.
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 har
ÅKAB tillsammans med PEAB arbetat med att ta fram ekonomiska underlag.

Justerare
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Information till barn- och utbildningsnämnden i ärendet har getts löpande i
processen med särskild information vid 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 28
januari 2015, 28 oktober 2015, 16 december 2015, 27 januari 2016, 28 september
2016 och 26 oktober 2016.
Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 (KF § 248) på nytt ett beslut
om fortsatt arbete med en Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem
i centralorten.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, och fastställde beslutet den 8
februari 2017 (KS § 21) om att ge kommunchefen i uppdrag att anlita extern
konsult som i samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade
arkitekter granska och komplettera befintliga underlag med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248. Den 13 juni
2017 redovisade den externa konsulten, SWECO en delrapport av uppdraget för
Styrgruppen samt politiska företrädare. Den 5 september 2017 redovisade
SWECO sin rapport, för Styrgrupp, politiker och tjänstemän och övriga
intresserade.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2017
- Rapport från SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls
kommun daterad 14 augusti 2017
- Tidsplan för ärendet

Yrkande
Jan-Eric Thorin (L) yrkar i tillägg att punkt 2. ska kompletteras med mening
Projekteringsuppdraget ska innehålla att skolan lätt ska kunna anpassas till en
verksamhet F-6.
Olof Eriksson (S), Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C) och Michael
Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen förslag från
arbetsutskottet och tilläggsyrkande från Jan-Eric Thorin (L). Ordföranden ställer
proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen har
godkänt utskottets förslag. Därefter ställs proposition på tilläggsyrkandet och
ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Åmåls kommunfastigheter AB
__________

Justerare
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Dnr KS 2016/394

KS § 244 Lokaler för förskola och skola i Åmåls
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta:
1. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
ta fram underlag kring nedanstående projekt, där kostnaderna hanteras i framtida
budgetprocesser:
-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt
nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola
område C Kristinebergskolan.
-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt
nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola
område B Södra skolan.
-projektplan/tidsplan för renovering/om- och nybyggnation av enheten grundskola
område A Tösse skola med inriktning på matsal, kök och hygienutrymmen.
-projektplan/tidsplan för renovering och/eller nybyggnation av lokaler för
förskola i Åmåls kommun, centralorten och Tösse.
2. ge Tillväxtenheten i uppdrag att se över detaljplanen för Södra skolan och
Tösse förskola angående möjligheter till utökning
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till barn-och utbildningsnämnden
innan kommunfullmäktiges behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, och fastställde beslutet den 8
februari 2017 (KS § 21) om att ge kommunchefen i uppdrag att anlita extern
konsult som i samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade
arkitekter granska och komplettera befintliga underlag med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248.
Den 13 juni 2017 redovisade den externa konsulten, SWECO en delrapport av
uppdraget för Styrgruppen samt politiska företrädare.
Den 5 september 2017 redovisade SWECO sin rapport för Styrgrupp, politiker
och tjänstemän och övriga intresserade.
Såväl ÅKAB som Barn- och utbildningsförvaltningen och SWECO konstaterar att
berörda objekt behöver anpassas till dagens behov utifrån Arbetsmiljölagen och
verksamheternas styrdokument (Skollag, läroplaner, förordningar etc). Objekten
är även i behov av renovering på grund av långvarigt nyttjande.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2017
- Rapport från SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls
kommun daterad 14 augusti 2017

Yrkande
Lars-Olov Ottosson (C), Michael Karlsson (S) och Olof Eriksson (S) yrkar bifall
till utskottets förslag.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Åmåls kommunfastigheter AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

