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2017-03-07

§ 59
Beställning av skolpaviljong till Hjortsbergsskolan.
KS 2017-125

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna beställning av skolpaviljong med fyra klassrum till Hjortsbergsskolan.
2 Beakta underskottet till följd av detta beslut i hanteringen av över- och underskott från
2017 till 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-03
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2017-03-01 ett flertal medborgarförslag
avseende flytt av särskolan från Hjortsbergsskolan till Söderskolan. Nämnden beslutade då
att särskolan ska vara kvar på Hjortsbergsskolan och gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av skolpaviljong motsvarande fyra
klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden. I dessa paviljonger organiseras
undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
Ekonomi
Etablering av en paviljong med två klassrum beräknas innebära en investeringsutgift på ca
4 000 tkr. Årshyran uppskattas till 1 000 tkr per år. Avetablering uppskattas till 800 tkr.
Ansvaret för paviljongerna kommer att läggas på tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden kommer att debiteras en internhyra motsvarande tekniska nämndens
kostnader.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2017 till följd av detta
beslut. Underskott till följd av beslutet bör beaktas i hanteringen av över- och underskott
från 2017 till 2018. För 2018 kommer barn- och utbildningsnämnens budgetram justeras
enligt gällande principer.
Etableringen bokförs som en investering. Investeringen är inte budgeterad. Det finns dock
4 000 tkr avsatt i budget för anpassning av Söderskolan för anpassning till särskola. Denna
budget kommer ej att utnyttjas varför etableringen av paviljonger på Hjortsbergsskolan ej
kommer påverkar kommunens lånebehov under 2017.
600 tkr för inventarier finns avsatt i budget.
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Forts § 59
Övervägande
Barn- och utbildningsnämndens beslut om att inte flytta särskolan till Söderskolan kommer
att innebära förändringar i grund- och förskoleplan samt kommande investeringsplan.
Detta kommer att utredas under våren och behandlas i kommande budgetberedning.
Yrkanden
Per Svensson (S), Dahn Persson (S) och Lars Fagerström (L) yrkar bifall till liggande
förslag.
Tore Holmefalk (C) yrkar:
1 Ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att tillfälligt flytta grundsärskolan till
Söderskolan på kort sikt.
3 Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Reservation
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) reserverar sig till beslutet med följande
kommentar:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att
 Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
 Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
 Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
 Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
 Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
 En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2017-03-08 och anslaget 2017-03-09.
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