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§63

SBN2017/163

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9,
förskola samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar Otto Andreasson (S) förslag till yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Caroline Frodin (SD) reserverar sig med följande motivering:
"Man kan utläsa av handlingen just ingenting, mer än att det behövs nya skolor, men inte vet
riktigt var de ska ligga?
Istället för verbala gymnastikövningar efterlyses lite realistisk handlingskraft. Det talas om god
ekonomisk hushållning och att kommunen ska vara ett föredöme. Detta föredöme borde då visa
vägen för ett samhälle som växer i den takt som vi förmår.
När vi nu växer över vår förmåga riskerar ytterligare exploatering bli mer omfattande och
kostnadskrävande.
Dessutom saknas adekvata konsekvensanalyser, kostnadskalkyler och olika platsförslag.
Det bör fokuseras mer på områden österut, och inte envisas med förtätning i centrumkärnan och
exploatering västerut".
Sandra Eliasson (C), Bengt Classon (M) och Stefan Waldeholt (M) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
"Alliansens ser inte att underlaget som föreligger är komplett. Det saknas skrivningar om
finansiering bland annat. Vi ser också att ett såhär stort projekt behöver tid för politiskt
förankring, vilket inte förberetts här.
Vidare saknas en konsekvensanalys om vilka andra projekt som kommer få prioriteras ned då
detta kommer tränga undan annat så som LSS, äldreboende, med mera.
Om nybyggnation av ny f-6 skola görs avlastas Bollebygdsskolan och 7-9 kan vara kvar på
befintlig plats och växa vilket minskar kostnader för ombyggnation av 7-9 till F-6 lokaler.
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Utredningen klargör också det faktum att inga som helst samlokaliseringsfördelar finns med att
bygga ytterligare en skola i samma område. Utredningen påvisar problemen med skol- och
förskolelokaler i Olsfors, men underlaget är undermåligt hur det problemet ska lösas. Fokus i
rapporten är bara Bollebygds tätort.
Alliansen ställer sig negativt till att utbyggnationen av förskolan i Bollebygds tätort ska förutsätta
en nedläggningen av den enda mindre enheten som finns kvar i vår kommun. Det är en fråga om
valfrihet och den bör finnas kvar för de familjer som föredrar det. Att förskolorna sedan bildar
stora enheter ställer stora krav på organisationen kring barnen för att skapa trygghet och
stabilitet. Det är i förskolan vi lägger grunden för trygga barn med lust att lära. Kan trygghet och
kontinuitet säkras har vi inget emot att stora enheter byggs, sålänge det finns en valfrihet att välja
en mindre enhet också".
Protokollsanteckning
Åke Lindkvist (M), Robert Sellgren (M) och Ulf Wahlne (KD) noterar till protkollet att de står
bakom Sandra Eliasson (C), Bengt Classon (M) och Stefan Waldeholts (M) reservation.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom beslut 2017-03-22 § 21 remitterat ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ajournering
Samhällsbyggnadsnämnden ajournerar sig mellan 15:25 till 15:45.
Yrkanden
Otto Andreasson (S) föreslår att första meningen i förvaltningens förslag till yttrande ändras från:
"Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget underlag" till
"Samhällsbyggnadsnämnden har noterat framtaget underlag". Otto Andreasson (S) föreslår även
att sista två raderna i förvaltningens förslag till yttrande stryks.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag, dels Otto
Andreassons (S) förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat
enligt Otto Andreassons förslag.
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9, förskola samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort, tjänsteskrivelse
 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9, förskola samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort, förvaltningens förslag till yttrande
 §107 BON Lokalprogram ny förskola och grundskola
 Lokalprogram förskola, grundskola, kök och kultur
 §21 KSAU Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola samt allaktivitetshall i
Bollebygds tätort - remiss
Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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