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§ 64

KS/2018:219

Lokaler – Johansfors skola
Sammanfattning
Antalet elever i Johansfors skola har ökat de senaste åren och kommer att
öka ytterligare de kommande läsåren 2018/19 och 2019/2020.
Bildningsnämnden har behandlat ärendet och ser en tillbyggnation som
bästa alternativet.
Bildning
Skolledningen har bedömt de utökade behoven till två fullstora klassrum
och att de bör utformas på ett sådant sätt att det ger bra funktioner i
byggnaden totalt sett. Kommande underlag för fritidshemsverksamheten
bedöms som stora.

Bildningsnämndens ordförande har i en särskild skrivelse initierat att
bildningsnämnden tar tillbaka sitt beslut från den 31 maj med hänvisning
till att det bör finnas en fullständig genom-lysning av verksamheten. Efter
bildningsnämndens möte den 31 maj har ett alternativt förslag utarbetats
som bygger på att ett nytt inriktningsbeslut tas om en permanent
tillbyggnad av skolan och att nuvarande lokaler för biblioteksverksamhet
behålls långsiktigt. Under byggnationen måste stora delar av
närbibliotekets lokalyta användas av skolverksamheten.
Teknik och fritid
Tekniska förvaltningen ansvarar för lokaler och behoven för den nya
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skolan har framförts. Olika alternativ har diskuterats och analyserats. I
dagsläget är personalsituationen ansträngd och man kommer att behöva
upphandla byggprojektering. Kostnaden finns upptagen i bygg-kalkylen.
Kalkylen visar att det långsiktigt är bättre ekonomi att göra en permanent
tillbyggnad. Förutsättningen är att det långsiktigt finns underlag i
verksamheten.
Översiktliga ekonomiska effekter, tkr per år

Bildningsnämnden beslutade 2018-06-18 § 64
att upphäva beslutet från den 31 maj, § 52, gällande lokaler Johansfors skola,
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att som
inriktningsbeslut genomföra en tillbyggnad av Johansfors skola med
ca 200 kvadratmeter,
att ge bildningschefen i uppdrag att tillsammans med rektor för Johansfors skola
och bibliotekschefen planera så att skol- och fritidshemsverksamheten ges tillträde
till delar av bibliotekets nuvarande lokaler med målsättningen att både biblioteksoch skolverksamheterna kan vara igång vid terminsstarten i augusti.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef Lennart O Werner.
Skrivelse från bildningsnämndens ordförande Jan-Olof Jäghagen (S).
Namninsamling Lokal - Johansfors skola
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Bildningsnämnden beslutade 2018-06-18 § 64
att upphäva beslutet från den 31 maj, § 52, gällande lokaler Johansfors skola,
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att som
inriktningsbeslut genomföra en tillbyggnad av Johansfors skola med ca 200
kvadratmeter,
att ge bildningschefen i uppdrag att tillsammans med rektor för Johansfors skola
och bibliotekschefen planera så att skol- och fritidshemsverksamheten ges tillträde
till delar av bibliotekets nuvarande lokaler med målsättningen att både biblioteksoch skolverksamheterna kan vara igång vid terminsstarten i augusti.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande vid Kommunstyrelsen 2018-06-18
Johan Jonsson (C), Stefan Nyström (M), Stig-Ove Andersson (S), Jan-Olof
Jäghagen (S) och Nicke Grozdanovski (V) yrkar bifall till förslaget.
____
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR
med anledning av Bildningsnämndens inriktningsbeslut besluta
att genomföra en tillbyggnad av Johansfors skola
att avsätta 5 500 tkr i investeringsbudget 2019. Finansiering sker via likvida
medel.
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2020 tillförs 411 tkr.
____
Paragrafen justeras omedelbart vid Kommunstyrelsen 2018-06-18
Yrkanden
Johan Jonsson (C), Stefan Nyström (M), Nicke Grozdanovski (V), Jan-Olof
Jäghagen (S) och Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
____
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR
med anledning av Bildningsnämndens inriktningsbeslut besluta
att genomföra en tillbyggnad av Johansfors skola
att avsätta 5 500 tkr i investeringsbudget 2019. Finansiering sker via likvida
medel.
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2020 tillförs 411 tkr.
____
Paragrafen justeras omedelbart.
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