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§ 39
Godkännande av beställning av paviljong till Fajansskolan.
KS 2018/79

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna barn- och utbildningsnämndens beställning av paviljong till Fajansskolan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-30
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 13
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-12-27
Sammanfattning av ärendet
Inför hösten 2017 beställde barn- och utbildningsnämnden fyra stycken klassrum med
tillhörande grupprum till Fajansskolan. Barn- och utbildningsnämnden ser nu, att utifrån
den beskrivning som inkommit från skolledningen på Fajans, så behöver Fajansskolan fler
klassrum inför hösten 2018
Fajansskolan har sedan tidigare vuxit kraftigt och enligt tidigare lokalprogram planerades
för att skolan skulle bli en F-6-enhet redan hösten 2018. Det då gällande programmet
ändrades under våren 2017. Det politiska beslutet som förändrade förutsättningarna var att
särskolan ska flyttas till Tullbroskolan samt att alla grundskolor ska bli F-6-enheter.
Tidplanen för att genomföra F-6 i Tullbroskolans upptagningsområde sattes till hösten
2019.
Ekonomi
I kommunstyrelsens oförutsedda budget för 2018 finns 4 700 tkr avsatta för etablering av
tillfälliga paviljonger vid evakuering till följd av ombyggnader enligt barn- och
utbildningsnämndens lokalprogram. Behovet av paviljonger på Fajansskolan avser inte
evakuering utan volymökning. Enligt kalkylen uppgår etablering av paviljongen på
Fajansskolan till ca 1 600 tkr. Bedömningen är att kvarstående medel är tillräckliga för att
täcka eventuella behov av evakuering under 2018.
Hyran uppgår till 347 tkr för 2018 och kommer att debiteras barn- och
utbildningsnämnden. Nämndens budgetram för 2018 kommer inte justeras i och med detta
beslut, då nämnden har fått medel för lokalkostnader via volymökningar i
resursfördelningssystemet. Hyra för paviljongen var dock inte med i beräkningsunderlaget
för denna resurstilldelning. I det fall resurstilldelningen ej är tillräcklig för att täcka hyran,
får detta motiveras via hanteringen av över- och underskott mellan 2018 och 2019.
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Forts § 39
Medel för inventarier finns inte avsatt i budget. Detta får rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens årliga anslag, alternativt inom de medel som finns avsatta för
inventarier enligt barn- och utbildningsnämndens lokalprogram.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med beställning av paviljong motsvarande
två klassrum med tillhörande grupprum på Fajansskolan. Trots beslutet att flytta fram
utvidgningen till F-6 behövs det en förstärkning av Fajansskolan. Skolan växer och det
behövs fler undervisningsytor. De ytor som tidigare använts som klassrum måste användas
till matsal när antalet elever växer. Skolans olika lokaler används maximalt vilket innebär
att det inte finns plats att växa ytterligare, fast behovet av elevplatser kvarstår
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
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