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Kallelse till kommunstyrelsen  

Informationsärenden Dnr 

1.  Aktuellt med anledning av covid-19 
(Muntlig information från kommunchef Johan Sandlund, vård- och omsorgschef 

Fredrik Yllman, skolchef Mats Larsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling) 

   

2.  Tidplan nytt reningsverk 
(Muntlig information från produktionschef KFTS Kerstin Tibbling) 

   

3.  Information om digitala sammanträden 
(Muntlig information från kanslichef Helena Edenborg) 

   

Till kommunfullmäktige 

4.  Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i Vagnhärad 

 

KS 2021/11   

 
 
 
Daniel Portnoff   Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare   
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Marlene Bernfalk 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-26 
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Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i Vagnhärad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i 
området vid Fornbyskolan/Hedebyskolan utökas till totalt X mkr. 
 
 
Ärendet 
Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av befolkningstillväxten 
och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år. För att säkra upp 
väl fungerande lokaler som kan nyttjas på ett flexibelt sätt har lokalstyrgruppen 
identifierat ett behov av en ny skolbyggnad i Vagnhärad. Skolbyggnaden placeras 
på att sådant sätt att det möjliggör ett flexibelt nyttjande över tid så att den kan 
fungera för förskola, förskoleklass, fritidshem och särskilda undervisningsgrupper. 
Skolbyggnaden ska ha ett mindre mottagningskök, fyra lektionssalar, fyra 
grupprum, toaletter, teknikrum och entréer. Sammantaget bedöms en byggnadsyta 
om ca 600 kvm krävas för dessa funktioner. Byggnaden bör anpassas exteriört till 
skolområdet. Skolgården integreras med den befintliga skolgården. 
 
Skolbyggnaden bör kunna vara i drift höstterminen 2021. Denna tidplan möjliggör 
att de behov av tillfällig matsal som uppkommer från hösten 2021 i samband med 
renoveringen av skolkök kan lösas i denna nya skollokal. 
   
Under hösten 2020 har det blivit tydligt att förväntad befolkningstillväxt i 
kombination med ett behov av kökslokaler och matsal under tiden Fornbyskolans 
kök renoveras och byggs om innebär att den beslutade budgeten avseende 
projektet inte är tillräcklig då ytan behöver vara större för att täcka behoven över 
tid.  
 
 
Johan Sandlund   Marlene Bernfalk 
Kommunchef   Ekonomichef 
 
Bilagor 
1. Beslutsunderlag från teknik- och servicenämnden 2021-01-21. 
2. Beslutsunderlag från humanistiska nämnden 2021-01-26. 
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(13) 
Teknik- och servicenämnden 2021-01-21 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 3     TSN 2021/4 
 

Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i Vagnhärad 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i 
området vid Fornbyskolan/Hedebyskolan utökas till totalt X mkr. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av befolkningstillväxten 
och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år. För att säkra upp 
väl fungerande lokaler som kan nyttjas på ett flexibelt sätt har lokalstyrgruppen 
identifierat ett behov av en ny skolbyggnad i Vagnhärad. Skolbyggnaden placeras 
på att sådant sätt att det möjliggör ett flexibelt nyttjande över tid så att den kan 
fungera för förskola, förskoleklass, fritidshem och särskilda undervisningsgrupper. 
Skolbyggnaden ska ha ett mindre mottagningskök, fyra lektionssalar, fyra 
grupprum, toaletter, teknikrum och entréer. Sammantaget bedöms en byggnadsyta 
om ca 600 kvm krävas för dessa funktioner. Byggnaden bör anpassas exteriört till 
skolområdet. Skolgården integreras med den befintliga skolgården. 

Skolbyggnaden bör kunna vara i drift höstterminen 2021. Denna tidplan möjliggör 
att de behov av tillfällig matsal som uppkommer från hösten 2021 i samband med 
renoveringen av skolkök kan lösas i denna nya skollokal. 
   
Under hösten 2020 har det blivit tydligt att förväntad befolkningstillväxt i 
kombination med ett behov av kökslokaler och matsal under tiden Fornbyskolans 
kök renoveras och byggs om innebär att den beslutade budgeten avseende 
projektet inte är tillräcklig då ytan behöver vara större för att täcka behoven över 
tid. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås den befintliga budgeten att utökas för att 
teknik- och servicenämnden ska kunna genomföra kommande beställning från 
Humanistiska nämnden. 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2021-01-14 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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Kerstin Tibbling 
Produktionschef 
0156-523 24 
kerstin.tibbling@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Diarienummer 
TSN 2021/4 

  

Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i Vagnhärad  

 
Förslag till beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i 
området vid Fornbyskolan/Hedebyskolan utökas till totalt X mkr. 
 

Ärendet 

Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av befolkningstillväxten 
och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år. För att säkra upp 
väl fungerande lokaler som kan nyttjas på ett flexibelt sätt har lokalstyrgruppen 
identifierat ett behov av en ny skolbyggnad i Vagnhärad. Skolbyggnaden placeras 
på att sådant sätt att det möjliggör ett flexibelt nyttjande över tid så att den kan 
fungera för förskola, förskoleklass, fritidshem och särskilda undervisningsgrupper. 
Skolbyggnaden ska ha ett mindre mottagningskök, fyra lektionssalar, fyra 
grupprum, toaletter, teknikrum och entréer. Sammantaget bedöms en byggnadsyta 
om ca 600 kvm krävas för dessa funktioner. Byggnaden bör anpassas exteriört till 
skolområdet. Skolgården integreras med den befintliga skolgården. 

Skolbyggnaden bör kunna vara i drift höstterminen 2021. Denna tidplan möjliggör 
att de behov av tillfällig matsal som uppkommer från hösten 2021 i samband med 
renoveringen av skolkök kan lösas i denna nya skollokal. 
   
Under hösten 2020 har det blivit tydligt att förväntad befolkningstillväxt i 
kombination med ett behov av kökslokaler och matsal under tiden Fornbyskolans 
kök renoveras och byggs om innebär att den beslutade budgeten avseende 
projektet inte är tillräcklig då ytan behöver vara större för att täcka behoven över 
tid. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås den befintliga budgeten att utökas för att 
teknik- och servicenämnden ska kunna genomföra kommande beställning från 
Humanistiska nämnden. 
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Ärendets beredning 
Teknik- och servicenämnden beslutar i ärendet på sammanträde den 21 januari. 
Humanistiska nämnden hanterar ärendet på sammanträde den 26 januari. 
Kommunstyrelsen hanterar ärendet på ett extra insatt sammanträde den 3 februari. 
Den 17 mars förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av teknik- och 
servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i området vid 
Fornbyskolan/Hedebyskolan i Vagnhärad. 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Kerstin Tibbling   Ulf Hagstedt 
Produktionschef    Teknisk chef 
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Humanistiska nämnden 2021-01-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 6     HN 2021/9 
     
Ny skolbyggnad Vagnhärad 

Beslut 
Humanistiska nämnden föreslår Teknik- och servicenämnden att uppföra en ny 
skolbyggnad på skolområdet i Vagnhärad som bör kunna vara i drift höstterminen 
2021. 
 
________ 
 
Ärendet  
Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av befolkningstillväxten 
och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år. För att säkra upp 
väl fungerande lokaler som kan nyttjas på ett flexibelt sätt har lokalstyrgruppen 
identifierat ett behov av en ny skolbyggnad i Vagnhärad. Skolbyggnaden placeras 
på att sådant sätt att det möjliggör ett flexibelt nyttjande över tid så att skolbygg-
naden kan fungera för undervisning för skola F-9, fritidshem och förskola. Skol-
byggnaden skall ha ett mindre mottagningskök, fyra lektionssalar, fyra grupprum, 
toaletter, teknikrum och entréer. Sammantaget bedöms en byggnadsyta om ca 600 
kvm krävas för dessa funktioner. Byggnaden bör anpassas exteriört till skolområ-
det.   Skolgården integreras med befintlig skolgård och ska möjliggöra olika utom-
husaktiviteter. 
 
Skolbyggnaden bör kunna vara i drift höstterminen 2021. Denna tidplan möjliggör 
att de behov av tillfällig matsal som uppkommer hösten 2021 i samband med reno-
veringen av skolkök kan lösas i denna nya skollokal.   
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Humanistiska nämnden föreslår Teknik- 
och servicenämnden att uppföra en ny skolbyggnad på skolområdet i Vagnhärad 
som bör kunna vara i drift höstterminen 2021. 
 
Teknik- och servicenämnden förväntas begära utökad investeringsbudget med 
anledning av ny skolbyggnad vid sammanträde den 21 januari. Den 17 mars 
förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av teknik- och 
servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i området vid 
Fornbyskolan/Hedebyskolan i Vagnhärad. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2021-01-19 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Teknik- och servicenämnden 
Kommunstyrelsen  
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Skolkontoret 
Mats Larsson 
Skolchef 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-19 
Diarienummer 
HN 2021/9 

  

 

Ny skolbyggnad i Vagnhärad 

Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden föreslår Teknik- och servicenämnden att uppföra en ny 
skolbyggnad på skolområdet i Vagnhärad som bör kunna vara i drift höstterminen 
2021. 
 
Ärendet 
Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av befolkningstillväxten 
och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år. För att säkra upp 
väl fungerande lokaler som kan nyttjas på ett flexibelt sätt har lokalstyrgruppen 
identifierat ett behov av en ny skolbyggnad i Vagnhärad. Skolbyggnaden placeras 
på att sådant sätt att det möjliggör ett flexibelt nyttjande över tid så att skolbygg-
naden kan fungera för undervisning för skola F-9, fritidshem och förskola. Skol-
byggnaden skall ha ett mindre mottagningskök, fyra lektionssalar, fyra grupprum, 
toaletter, teknikrum och entréer. Sammantaget bedöms en byggnadsyta om ca 600 
kvm krävas för dessa funktioner. Byggnaden bör anpassas exteriört till skolområ-
det.   Skolgården integreras med befintlig skolgård och ska möjliggöra olika utom-
husaktiviteter. 
 
Skolbyggnaden bör kunna vara i drift höstterminen 2021. Denna tidplan möjliggör 
att de behov av tillfällig matsal som uppkommer hösten 2021 i samband med reno-
veringen av skolkök kan lösas i denna nya skollokal.   
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Humanistiska nämnden föreslår Teknik- 
och servicenämnden att uppföra en ny skolbyggnad på skolområdet i Vagnhärad 
som bör kunna vara i drift höstterminen 2021. 
 
Teknik- och servicenämnden förväntas begära utökad investeringsbudget med an-
ledning av ny skolbyggnad vid sammanträde den 21 januari. Den 17 mars förväntas 
kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av teknik- och servicenämndens inve-
steringsbudget för projekt ny skolbyggnad i området vid Fornbysko-
lan/Hedebyskolan i Vagnhärad. 
   
 
 
Mats Larsson    
Skolchef       
 
Beslut till  
Teknik- och servicenämnden 
Kommunstyrelsen  




