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Barn- och utbildningskontoret
Nils-Göran Jonasson
Tel: 0372-78 94 01
nils-goran.jonasson@ljungby.se

Barn- och utbildningsnämnden

Hjortsbergskolan.
Redogörelse för ärendet
På grund av, i vissa delar, undermåliga lokaler som inte uppfyller Boverkets riktlinjer
för god inomhusmiljö måste en ny, tvåparallellig F-6 skola ersätta gamla
Hjortsbergskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds under byggtiden alternativa lokaler i
moduler. Modulerna är inhyrda från Expandia och hyreskontraktet löper ut 2019-05-31.
Önskemålet är att planera vidare för en F-6 inriktad skola med utökning av idrottslokalerna
för att Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, i form av föreningar, ska kunna
samnyttja lokalerna genom uthyrning kvällstid. Detta har föranlett att BUN har påbörjat en
förstudie och fastighetsavdelningen önskar inleda program- och projekteringsfas parallellt.
Fastighetsavdelningen har därför utfört en budgetkalkyl samt tillhörande tidplan.
Kostnadsfördelningen av budgeten är 95 mkr för barn- och utbildningsförvaltningen och 20
mkr för kultur- och fritidsförvaltningen. Totala budgeten är 115 mkr fördelat på cirka 4,5
mkr för byggherrekostnader och 110,5 mkr för entreprenadkostnader. Tillkommer kostnad
för inventarier 5 mkr, vilka läggs under BUN.
Tydligare fördelning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen utförs i slutet av projekteringsskedet. I slutet av projekteringsskedet
presenteras även beräknade drift och hyreskostnader för respektive brukare.

Förslag till beslut
Ärendet lämnas till KS för beslut kring fortsatt arbete samt budgetering.

Nils-Göran Jonasson
Barn- och utbildningschef

Ing-Marie Byström
Kultur och fritidschef

Stefan Åberg
Fastighetschef
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda
området och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja
Nej.
2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja
Nej
3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja
Nej.
4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja
Nej

