Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08

§ 130
Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av
Hjortsbergsskolan, KS 2018/234
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna investeringsprojektet utbyggnad av Hjortsbergsskolan med en
projektbudget på 37 mnkr, en utökning med 17 mnkr mot beslutad
projektbudget.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt bygg- och projektenhetens
förstudie av utbyggnad Hjortsbergsskolan. Avsatta medel för projektet är 20
mnkr. Då förstudien har en kalkyl på 37 mnkr föreslår barn- och
utbildningsnämnden och tekniska nämnden att kommunfullmäktige
godkänner investeringsprojektet med en utökad projektbudget på totalt 37
mnkr.
Förstudien visar hur man kan bygga ut Hjortsbergsskolan i två skeden. I det
första skedet (som kalkylen avser) ska skolan byggas ut till en 3-parallellig
grundskola med årskurserna f-6. Dagens grundskola innefattar 2-3
paralleller i årskurserna f-5. Grundsärskolan skall enligt planerna flyttas till
Tullbroskolan.
I ett andra skede skall skolan kunna byggas ut till en f-9-enhet.
Motivering av beslut
Enligt gällande principer ska investeringsprojekt, där avsatta medel ej
beräknas räcka, godkännas i kommunfullmäktige före igångsättning.
Hjortsbergsskolan har tidigare varit en 2-parallellig grundskola med
årskurserna f-5. Hjortsbergsskolans närområde har vuxit kraftigt med stark
expansion av närliggande Skrea och även det intilliggande området runt
Hjortsberg. Utvecklingen har bidragit till ett utökat behov av antalet platser i
grundskolan.
Trycket på Hjortsbergsskolan är stort och Hjortsbergsområdet växer i snabb
takt. Det finns idag inga reservenheter i centrala Falkenberg som kan ta
emot elever. Det är därför viktigt att komma igång med utbyggnaden så
snart som möjligt.
Ekonomi
Beslutad budget för investeringsprojektet utbyggnad Hjortsbergsskolan är
20 mnkr. När denna budget beslutades var projektet inte förstuderat utan
beloppet baserades på en schablonberäkning. Förslaget innebär att den totala
projektbudgeten utökas från 20 mnkr till 37 mnkr.
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Projektering kommer ske under 2018 och byggnation under 2019.
Utökningen av projektbudget påverkar inte innevarande års
upplåningsbehov, däremot påverkas upplåningsbehovet för 2019. Detta
beaktas i kommande budgetberedning.
Den andra etappen beräknas kosta 74,5 miljoner kronor då skolan går från
f-6 till en fullskalig f-9-enhet med tre paralleller. Denna utbyggnad ligger
utanför planperioden och kommer att behandlas i kommande lokalprogram
och budgetberedning.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-30
Tekniska nämnden 2018-04-25 §36
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 §49
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