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§ 1-4 
 Helena Edenborg, sekreterare 

   

 Daniel Portnoff (M), ordförande  
   

 Magnus Johansson (S), justerande  

Anslag/bevis 
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Underskrift:  

 

 Helena Edenborg  
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§ 1  Aktuellt med anledning av covid-19  

§ 2 Tidplan nytt reningsverk  

§ 3 Information om digitala sammanträden  

§ 4 Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i 
Vagnhärad 
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§ 1  
 

Aktuellt med anledning av covid-19 

Kommunchef Johan Sandlund, vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, skolchef Mats 
Larsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar kommunstyrelsen om 
läget och åtgärder som vidtagits och som planeras kopplat till smittspridningen av 
covid-19.  
 
___________ 
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§ 2  
 

Tidplan nytt reningsverk 

Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS, informerar om tidplan inför beslut om 
reningsverkslösning i kommunfullmäktige den 6 juni 2021.  
 
___________ 
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§ 3  
 

Information om digitala sammanträden 

Kanslichef Helena Edenborg informerar om kommande förändringar gällande 
digitala sammanträden för utskott, nämnder, styrelse och fullmäktige. Bland annat 
att vi kommer gå över till den senaste versionen av Ineras ”Digitalt möte” inför 
nästa mötesomgång samt att vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 
kan samtliga ledamöter och ersättare delta på distans då vi utökat med ett digitalt 
mötesrum för upp till 100 personer.   
 
___________ 
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§ 4 KS 2021/11 
 

Utökad investeringsbudget för skolbyggnad i Vagnhärad  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt ny skolbyggnad i 
området vid Fornbyskolan/Hedebyskolan utökas till totalt X mkr. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.  
___________ 
 
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.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2021-01-26. 
Teknik- och servicenämnden 2021-01-21, § 3. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2021-01-14. 
Humanistiska nämnden 2021-01-26, § 6. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2021-01-19. 
 
Forts. 
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Forts. § 4 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna vill att den kommunala organisationen arbetar fram flera 
scenarier om hur befolkningsutvecklingen kommer att utvecklas i Trosa kommun. 
Anledningen varför vi vill detta är att de prognoser som gjorts av 
befolkningsutvecklingen i samband med GPF:en, de senaste 5 åren, har varit allt 
för långt från det verkliga utfallet av befolkningsutvecklingen. 
Nu är det andra gången som vi på extrainsatta möten, tar beslut om utökade 
investeringsramar för skolbyggnader. Vi anser inte detta är god planering.  
För att få till en bättre planering vill vi att fler scenarios av befolkningsutveckling 
arbetas fram och att även lokalstyrgruppen också gör en planering utefter de olika 
scenarierna.  
Trosa kommuns befolkning växer och då krävs det investeringar i kommunen. Det 
är viktigt att erforderliga lokaler finns till den kommunala verksamheten. 
Att fatta beslut den 3 februari på KS och den 17 mars på KF, om investeringsmedel 
till en byggnad som skall vara i bruk vid starten av höstterminen, innevarande år, 
tycker inte vi är önskvärt planeringsarbete.  
Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska planera bättre långsiktigt. Därför vill 
vi att fler scenarios arbetas fram av behov av lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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