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 2018-01-24 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00-13.30.  

  
Beslutande M Tomas Johansson 
 C Leif Sternfeldt 
 MBP Henry Sandahl 
 S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Per-Olof Hermansson, klockan 13.10-13.30 
 L Rolf Hallberg 
 MP Lo Göthberg Larsson, klockan 13.15-13.30 
 S Christopher Thorsson 
 V Arthur Thiry 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 24 januari 

2018 
  
Underskrifter Sekreterare  § 19 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Tomas Johansson   
     
 Justerande    
  Lisa Dahlberg   
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2018-01-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2017-01-25 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-02-16 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                          Ellen Player Pellby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(8) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-01-24 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  
Beslut angående ny skola i Kinna § 19 
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§ 19/2018 Dnr 2016-458 530-10  

Beslut angående ny skola i Kinna 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden att 
ändra sitt beslut § 59/2016 (Dnr 2016-155 291-3) från september 2016 enligt 
följande:  
 
Underlag och riktpris skall från teknik- och servicenämnden tas fram för en ny 
Lyckeskola för ca 600 elever. Eventuellt framtida möjliga lokalutbyggnader för 
eventuella senare behov skall även redovisas. 
 
Förändringar av driftskostnad avseende lokaler och verksamhet vid en  
avveckling av högstadiet i Örby skall tas fram av barn och utbildnings- 
nämnden och redovisas. 
 
Dialogmöten med berörda i Kinna, Fritsla, Örby och Svansjöområdet ska  
genomföras av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Driftskostnad avseende lokaler och verksamhet för den nya Lyckeskolan skall 
tas fram av barn- och utbildningsnämnden och redovisas. 
 
En förstudie med kostnader avseende investeringar och om-/och tillbyggnader 
för fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla skall beställas av kommunstyrelsen 
och genomföras och redovisas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar kultur- och fritidsnämnden att: 
 
Ta fram underlag som beskriver föreningarnas behov av anläggningar för  
kultur och fritidsverksamhet i centralorten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden att:  
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I det fortsatta arbetet beakta att den nya skolan skall anpassas till det fram-
tagna utkast till plan för området som tagits fram av bygg- och miljökontoret. 
Utveckling och fortsatt arbete skall ske baserat på denna plan och fortsatt  
arbete kring planen skall ledas av kommunchefen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att kommunfullmäktige ska kunna fatta 
beslut om investeringsbeslut i kommunfullmäktige i juni 2018.  
 
Reservation 
Leif Sternfeldt (C) och Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för Leif 
Sternfeldts (C) förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
______________  _______________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendets behandling  
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till övergripande arbetsgrupp för  
arbetet med framtida högstadieskola i Kinna av kommunstyrelsen den 7  
december 2016, § 186.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-07  
§ 252/2016, 2017-03-01 § 46, 2017-05-17 § 123 och 2017-12-06 § 253, 
samt diskuterat ärendet 2017-02-22 § 31, 2017-11-15 § 236 och 2017-11-22 
§ 244,  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 september 2017, § 131.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) med instämmande av Lisa Dahlberg (S) föreslår  
följande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden att 
ändra sitt beslut § 59/2016 (Dnr 2016-155 291-3) från september 2016 enligt 
följande:  
 
Underlag och riktpris skall från teknik- och servicenämnden tas fram för en ny 
Lyckeskola för ca 600 elever. Eventuellt framtida möjliga lokalutbyggnader för 
eventuella senare behov skall även redovisas. 
 
Förändringar av driftskostnad avseende lokaler och verksamhet vid en  
avveckling av högstadiet i Örby skall tas fram av barn och utbildnings- 
nämnden och redovisas. 
 
Dialogmöten med berörda i Kinna, Fritsla, Örby och Svansjöområdet ska  
genomföras av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Driftskostnad avseende lokaler och verksamhet för den nya Lyckeskolan skall 
tas fram av barn- och utbildningsnämnden och redovisas. 
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En förstudie med kostnader avseende investeringar och om-/och tillbyggnader 
för fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla skall beställas av kommunstyrelsen 
och genomföras och redovisas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar kultur- och fritidsnämnden att: 
 
Ta fram underlag som beskriver föreningarnas behov av anläggningar för  
kultur och fritidsverksamhet i centralorten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden att:  
 
I det fortsatta arbetet beakta att den nya skolan skall anpassas till det fram-
tagna utkast till plan för området som tagits fram av bygg- och miljökontoret. 
Utveckling och fortsatt arbete skall ske baserat på denna plan och fortsatt  
arbete kring planen skall ledas av kommunchefen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att kommunfullmäktige ska kunna fatta 
beslut om investeringsbeslut i kommunfullmäktige i juni 2018.  
 
Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
Fortsatt arbete och utveckling kring planen leds av kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn och utbildningsnämnden att: 
 
Beställa av teknik och servicenämnden underlag och riktpris för en ny Lycke-
skola för cirka 600 elever. Möjligheten för framtida lokalutbyggnader för  
senare behov skall redovisas. 
 
Ta fram och redovisa för styrgruppen investeringsbehov och driftskostnad  
avseende lokaler och verksamhet för den nya Lyckeskolan.  
 
Ta fram och redovisa kostnader avseende om/och tillbyggnader och drifts-
kostnad för skolans verksamhet vid fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 
 
Ta fram och redovisa kostnader, avseende om/och tillbyggnader och drifts-
kostnad för skolans verksamhet vid fortsatt högstadieverksamhet i Örby. 
 
Ta fram och redovisa behov av investeringar och driftskostnader för lokaler 
och verksamhet vid en avveckling av högstadiet i Fritsla. 
 
Ta fram och redovisa behov av investeringar och driftskostnader för lokaler 
och verksamhet vid en avveckling av högstadiet i Örby. 
 
Genomföra dialogmöten med berörda i Kinna, Fritsla, Örby och Svansjö- 
området. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar kultur och Fritidsnämnden att: 
 
Ta fram en analys av föreningars behov av anläggningar för kultur och fritids-
verksamhet i Kinna.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer följande förslag med instämmande av Lisa Dahlberg (S): 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden 
att ändra sitt beslut § 59/2016 (Dnr 2016-155 291-3) från september 2016 
enligt följande:  
 
Underlag och riktpris skall från teknik- och servicenämnden tas fram för en ny 
Lyckeskola för ca 600 elever. Eventuellt framtida möjliga lokalutbyggnader för 
eventuella senare behov skall även redovisas. 
 
Förändringar av driftskostnad avseende lokaler och verksamhet vid en av-
veckling av högstadiet i Örby skall tas fram av barn och utbildningsnämnden 
och redovisas. 
 
Dialogmöten med berörda i Kinna, Fritsla, Örby och Svansjöområdet ska ge-
nomföras av Barn- och Utbildningsnämnden. 
 
Driftskostnad avseende lokaler och verksamhet för den nya Lyckeskolan skall 
tas fram av Barn- och Utbildningsnämnden och redovisas. 
 
En förstudie med kostnader avseende investeringar och om-/och tillbyggnader 
för fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla skall beställas av kommunstyrelsen 
och genomföras och redovisas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar kultur- och fritidsnämnden att: 
 
Ta fram underlag som beskriver föreningarnas behov av anläggningar för  
kultur och fritidsverksamhet i centralorten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden att:  
 
I det fortsatta arbetet beakta att den nya skolan skall anpassas till det fram-
tagna utkast till plan för området som tagits fram av bygg- och miljökontoret. 
Utveckling och fortsatt arbete skall ske baserat på denna plan och fortsatt  
arbete kring planen skall ledas av kommunchefen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att kommunfullmäktige ska kunna fatta 
beslut om investeringsbeslut i kommunfullmäktige i juni 2018”, mot Leif 
Sternfeldts (C) förslag:  
 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
Fortsatt arbete och utveckling kring planen leds av kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar barn och utbildningsnämnden att: 
 
Beställa av teknik och servicenämnden underlag och riktpris för en ny Lycke-
skola för ca 600 elever. Möjligheten för framtida lokalutbyggnader för senare 
behov skall redovisas. 
 
Ta fram och redovisa för styrgruppen investeringsbehov och driftskostnad  
avseende lokaler och verksamhet för den nya Lyckeskolan.  
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Ta fram och redovisa kostnader avseende om/och tillbyggnader och drifts-
kostnad för skolans verksamhet vid fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 
 
Ta fram och redovisa kostnader, avseende om/och tillbyggnader och drifts-
kostnad för skolans verksamhet vid fortsatt högstadieverksamhet i Örby. 
 
Ta fram och redovisa behov av investeringar och driftskostnader för lokaler 
och verksamhet vid en avveckling av högstadiet i Fritsla. 
 
Ta fram och redovisa behov av investeringar och driftskostnader för lokaler 
och verksamhet vid en avveckling av högstadiet i Örby. 
 
Genomföra dialogmöten med berörda i Kinna, Fritsla, Örby och Svansjö- 
området. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar kultur och fritidsnämnden att: 
 
Ta fram en analys av föreningars behov av anläggningar för kultur och fritids-
verksamhet i Kinna.” 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet antar ordföranden med fleras förslag.  
 
Reservation 
Leif Sternfeldt (C) och Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för Leif 
Sternfeldts (C) förslag.  
___________  
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