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Mottagare

Kommunledingsutskottet

Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala
skola
Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola
anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns.
Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler.
Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för
BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola
anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns.
Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under
rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års
investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och
lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde
grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för
medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom
grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i
samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde
grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.
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Elisabet Schultz
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanfattning
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat
antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt
har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är
tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan
från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs
F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för
undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska
ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och
språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av
totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.

Beskrivning av ärendet
Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har verksamheten för Fårdala skolas
elever i årskurs 6 förlagts på Nyboda skola. Orsaken har varit brist på
lokalutrymme för att kunna organisera två paralleller för årskurs F-6 på Fårdala
skola. I dag är Fårdala skola organiserad i två paralleller för årskurs F-6 årskurs
med cirka 335 elever. Då lokalerna inte räcker till på Fårdala skola så har
verksamheten för två klasser i årskurs 6 förlagts på intilliggande Nyboda skola.
En tvåparallellig skola för årskurs F-6 är att föredra för att skolans organisation
ska kunna vara långsiktigt hållbar.
Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en
skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna
organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller redan hösten 2021
behövs en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser.
Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att
skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen
bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i
paviljongen.
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Förslaget till beslut får ekonomiska konsekvenser då en investering om 5,1
mnkr är nödvändig för att kunna anlägga paviljongen vid skolan. Med
investeringen följer även ökade driftskostnader för kapitalkostnader, internhyra
och lokalvård med 2,4 mnkr årligen. De årliga kapitalkostnaderna är beräknade
utifrån att paviljongen står uppställd under en period om minst 7 år.
Förslag till beslut föreslås finansieras med utökad ram om 2,4 mnkr per år för
verksamhetsområde grundskola.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.
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