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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 76–78 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  
 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  
 Linda Stenberg 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-14 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid KF-salen kl. 09:00–10:00 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), Ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Klas Häggström (L) 

Linda Stenberg (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Lisa Malm (MP) 

Charles Mac Wange (KD), ersätter Ann Ottosson (M) 

  
Ersättare Ove Kaye (SD) 

  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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BUN § 76 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Linda Stenberg (SD). 

__________  
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BUN § 77 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2018/250 

BUN § 78 Ekonomiska förutsättningar, Nya 
Rösparksskolan 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna framtagen kostnadskalkyl om 228 600 tusen kronor (tkr) för fortsatt 

projektering av Nya Rösparksskolan, i enlighet med beslut av Styrgrupp skola den 

10 maj 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redovisar kring bakgrund och historik 

gällande Nya Rösparksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, KF § 16 Lokaler för 

förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem i centralorten att 

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. 

-Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att 

miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot 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. 
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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. 

  

Styrgruppen för Nya Rösparksskolan, bestående av barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott, vilka är beslutande med ordförande och 

vice ordförande från ÅKAB som adjungerande samt VD ÅKAB och skolchef 

som ledamöter, 

-          beslutade den 6 december 2018 om följande 

§ 2 

Styrgrupp skola föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att följande 

definition av byggnadstekniska alternativ ska gälla vid styrgrupp skolas fortsatta 

arbete: 

I projekteringen av ny F-3 skola inklusive fritidshem och särskola ska 

utformningen av byggnadens exteriör, interiör och tekniska system (uppvärmning, 

ventilation, med mera) och dess kostnad sättas i förhållande till framtida drift- och 

underhållskostnader. 

-          beslutade den 19 december 2018 om följande 

§ 5 

Styrgrupp skola beslutar att projekteringen för nybyggnation av F-3 skola 

inklusive fritidshem och särskola, på Rösparksskolans markområde ska påbörjas. 

-          beslutade den 28 mars 2019 om följande 

Sprinklersystem 

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att ta fram underlag för en 

byggnad som INTE är i behov av sprinkler. 

Kylsystem/luftkonditionering 

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att ta fram två parallella spår 

där spår 1 är utan kylsystem/luftkonditionering och spår 2 är med 

kylsystem/luftkonditionering. Omfattar ej Nya Huset. 

Fjärrvärme alt bergvärme 

Styrgruppen beslutar att byggnaden ska anslutas till fjärrvärme. 

Solceller 

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för solceller. 

Gränsdragning av vilka åtaganden och kostnader som ska tas av projektet 

Nya Rösparksskolan 

Styrgruppen beslutar att frågan ska beredas vidare. 

Slöjdsalar eller sal för skapande verksamhet 
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Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för slöjdsalar. 

Gymnastiksal – storlek 

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för en 

gymnastiksal/idrottshall* med planmåtten 36 x 18 m utan läktare. 

Vaktmästeri – storlek 

Styrgruppen beslutar att verksamhetsvaktmästeri för verksamhet grundskola och 

förskola inte förläggs på Nya Rösparksskolan.  

Musiksal och salar till Kulturskolan - storlek 

Styrgruppen beslutar att ger projektgruppen i uppdrag att projektera för lokaler för 

musikundervisning för skolans verksamhet och kulturskolans behov. 

* beslut kring gymnastiksal/idrottshall tas under nya förutsättningar där 

Verksamhet grundskola, Kristinebergskolan åk 7 – 9 har fått en ny timplan i 

ämnet idrott och hälsa från och med arbetsåret/läsåret 2019/2020. Den nya 

timplanen innebär 6 ytterligare lektionspass per arbetsår/läsår under 3 år, det vill 

säga totalt 18 lektionspass från och med hösten 2021. 

Den 18 december 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att anta 

styrgruppens definition av byggnadstekniska alternativ.  

Beslutsunderlag 

- BUNAU §31 den 10 maj 2019 

- Protokoll styrgrupp skola den 10 maj 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 maj 2019 

- KF § 16 den 31 januari 2018 

- Protokoll styrgrupp skola den 28 mars 2019 

- Protokoll styrgrupp skola den 6 december 2018 

- Protokoll styrgrupp skola den 19 december 2018 

- BUN § 201 den 18 december 2018 

- Preliminär kostnadsberäkning för byggnation av Nya Rösparksskolan 

- Situationsplan 

Protokollsanteckning 

Mikaëla Thorén (C), Charles MacWange (KD) och Klas Häggström (L) lämnar 

följande protokollsanteckning: 

"Vi stöder förslaget, men känner oro för den framtida ekonomin. Lokalhyran 

kommer mer än dubblas, och vi är redan inne i besparingstider." 

__________ 


