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Dnr 2018-000028 - 042

Beslut om investeringsbehov för 2020–2023
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna investeringsbehovet enligt nedanstående sammanställning.

Sammanfattning
Lokalsamordnare Hans-Ove Öberg informerar om pågående och kommande
investeringsbehov.
Lärandeförvaltningen har arbetat fram ett förslag till investeringsbehov när det
gäller lokaler inom förskola, grundskola och gymnasiet för perioden 2020–2023.
Först kommer projekt med redan beviljade medel för att sedan följas av en
prioriteringslista med nya investeringsbehov.
(2020)2021 - Ny 6-avdelningsförskola östra stadsdelen, Helenedal.
Investeringsmedel är beviljade. Detaljplanen överklagad men ny blev upprättad
7/4 2020. Mellan fyra o sex hyrda moduler kan avvecklas.
2020 - Iggesunds skola
Investeringsmedel är beviljade delvis men inte fullt ut? Bygget startar i sommar
2020 och ska byggas i tre etapper. Etapp 1 o 2 beräknas var klara HT-21. För
att komma i mål med en sammanhållen skola behövs minst 100 miljoner och då
är kostnaden för möbler/övrigt inräknade.
2019 - Två nya klassrum (drama/keramik) + utveckling av Hörsalen på
Bromangymnasiet.
Investeringsmedel är beviljade. Påbörjat sen HT-19 och klart april/maj 2020.
2020 - Renovering Björkbergs förskola
Investeringsmedel är beviljade. Lärande går in med 2 miljoner från årliga
investeringar (10 milj.) för att täcka den totala kostnaden för renoveringen.
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2021 - Ny 6-avdelningsförskola i Näsviken
Investeringsmedel är/var beviljade. Ska ersätta Linfröets förskola inkl. enavdelningsförskolan Dellen samt utökning med 1 avd. Tomt blev klar vecka
v.17 2020 och bygglov söks. En modul avvecklas. Beviljade investeringsmedel
var 35 miljoner.
2022–2024 - Anpassning av skolbyns lokaler samt bygga om två förskolelokaler
till skollokaler.
Investeringsmedel är beviljade. Kan påbörjas när den nya förskolan på Öster är
färdigbyggd. Beviljade investeringsmedel 6,9 milj.

Nya investeringsbehov i prioritetsordning för 2020–2023

Beloppen som nämns är schablonbelopp/kvadratmeter.
1/2021
En ny sex avdelningsförskola på norr som ersättning för Sandvalla skolas två
moduler vars tillfälliga bygglov går ut 2021-12-21. Inget förlängt tillfälligt
bygglov beviljas.
Med en ny sex avdelningsförskola på Sandvalla så kan Sandvalla förskolas tre
avdelningar flytta dit. Skolan tar över förskolans lokaler som då används som
ersättning för modulerna. Ersättning för modulerna blir här också en
fortsättning av strukturomställning förskolor. Detaljplan krävs.
2/2021 - Komplettering av investeringspengar till Iggesunds skola.
Tilläggsbudget för att kunna färdigställa Iggesunds skolas om och tillbyggnad.
Etapp 1 och 2, 60 miljoner. Totalbelopp 100 miljoner för en sammanhållen
skola. Etapp 1-3. Utflytt från Timmerstocken.
3/2021 - Ersättningslokaler för Håsta skola.
Utifrån arbetsmiljö- och hälsoskäl måste åtgärder göras vad gäller Håsta skola.
Det är blåbetong i nuvarande byggnad och markradon i området.
Utredning bör göras för att synliggöra olika möjliga alternativ.
Åtgärderna kommer att kräva investeringar men i vilken storleksordning är för
tidigt att säga beroende på vilket alternativ som är genomförbart rent
praktiskt/ekonomiskt.
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4/Ny sexavdelningsförskola Näsviken.
Inför investeringsbudget 2020 (daterat 2019-06-17) så har det tagits bort 20
miljoner (2019–2022) från ”strukturomställning förskolor” av de totalt 70
miljoner som var avsatta till sexavdelningsförskolorna Helendeal och Näsviken.
Därför måste 20 miljoner läggas till utifrån att båda förskolorna ska kunna bli
byggda enligt tidigare beslut. Bygglov söks nu till förskolan i Näsviken. Tomten
ligger utanför detaljplanerat område så tiden mellan bygglov och färdigställande
förkortas.
5/2021 VT-termin
Iordningsställa lokaler så att våra högstadieskolor kan ta emot årskurs 6 till HTtermin 2021. Investeringspengar måste finnas från 2021.
Östra skolan: 600 000

Läroverket: 900 000

Ede skola: 1,4 miljoner
6/2022 - Upprustning/renovering av den gamla högstadiebyggnaden 47:an på
Lunds skola.
Renovering av byggnad (dränering, tak och ytskikt) samt upprustning av träoch textilslöjds salar samt musiksal inkl. möbler och maskiner. Utifrån likvärdig
skola. Annars resor för slöjd och provisorisk musiksal, ljud mm.
Projekteringsstart VT-2021. Kostnad år 2020: 10 miljoner
7/2022 - Ersätta tillfälliga lokaler/moduler på Näsvikens skola.
Rivning av utdömd byggnad samt utbyggnad. Projekteringsstart VT-2021 efter
ett ev. skolstruktur-eller icke beslut. Kostnad 24 miljoner inkl. rivning.
8/2023 - Ny sex-avdelningsförskola centralt.
Tomt finns på Kattvikskajen. Tomt finns även på väster vid västra skolan.
Strukturomställning förskolor med projekteringsstart 2022. Kostnad år 2020: 35
miljoner.
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Prioriteringar av investeringsbehov, kompletteringar

Lokalersättning för Sandvalla skolas två moduler som avyttras till
1/Det bästa alternativet för både förskola och skola är att bygga en ny
sexavdelningsförskola på norra Sandvalla och att förskolan på Sandvalla skola
flyttar till den nya sexavdelningsförskolan och Sandvalla skola tar förskolans
lokaler i besiktning. Investeringsbesparing på 30 miljoner.
Komplettering av investeringsbudget till Iggesunds skola
2/ Iggesunds skola ska byggas om och till i tre etapper. Nuvarande
budgettilldelning täcker inte alla tre etapperna. Därför behövs en extra
tilldelning tillföras projektet nu i början för att projektet ska kunna utföras på
bästa sätt både ur ett ekonomiskt och ett så funktionellt/praktiskt bra sätt som
möjligt och att inte helhetsperspektivet ”en sammanhållande skola” på projektet
blir lidande.
Det har beviljats medel till 50 miljoner (45 miljoner från 2020) för en ny
skolbyggnad för Iggesunds skola. En om- och utbyggnad av Iggesunds skola
med målet en sammanhållen skola. En flytt av årskurs 4-6 från Timmerstocken
till Iggesunds skolas huvudbyggnad. Nuvarande lokaler/klassrum som finns i
Timmerstocken är inte ändamålsenliga för skolan.
Byggnationen kommer att ske i tre etapper med början med etapp 1. F-huset
årskurs F-3. Etapp 2. C-huset årskurs 6-9 Etapp 3. Årskurs 4-5 inkl. länk mellan
F-huset och G-huset. Så det blir i och med etapp 3 som skolan blir en
sammanhållen skola och timmerstocken flyttas ur. Etapp 1-2 beräknas till en
kostnad på 60 miljoner och etapp 3 till 40 miljoner och då ingår möbler samt
övrigt.
Iggesunds centrum har stor potential och bör nyttjas mer för att skapa en
attraktiv tätort där människor vill bo, arbeta och verka. Runt Iggesunds
centrum finns bland annat Folkets Hus, badhus, bibliotek och skola –
verksamheter som med attraktiva samlingsplatser skulle kunna samverka mer
för ökad integration och skapa interkulturella mötesplatser för barn, ungdomar
och vuxna som lever och verkar i Iggesund.
Utifrån samverkan mellan lärandeförvaltningen, social- och
omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen har det
periodvis framkommit en orosbild kring otrygghet runt skolområdet och i
Iggesunds centrum.
Idag är skolan utspridd i olika byggnader, det är trånga ytor och det finns
mycket och stora renoveringsbehov. En ny skolbyggnad skulle vara viktig för
att skapa en mer positiv bild av Iggesund som tätort. En tätort där föräldrar
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gärna vill att deras barn ska gå i skolan, där det är attraktivt att arbeta och en
tätort där människor som lever och verkar kan mötas genom kulturen,
föreningslivet och skolan.
En satsning på en ny skolbyggnad som samverkansnavet i Iggesunds centrum
skulle vara betydelsefullt för att gå från ett mångkulturellt samhälle till ett
interkulturellt samhälle. Det skulle även ge ökad status och trygghet i området. I
detta sammanhang bör man också se över möjligheterna till samordning med
kultur och fritidsförvaltningen, då med fritidsgården (start av ett ”maker space”)
och biblioteket (ev. flytt till skolan). Synergieffekter kommer vi också att få till
projekteringen utav projektet ”Vässa skolan” (vassaskolan.se)
Utredning Håsta skola
3/För utredning finns 200 000 avsatta i budget för 2020 skolutredning
Näsviken /Forsa men som ej kommer att användas.
Ny sexavdelningsförskola i Näsviken och Östra stadsdelen, Helenedal
4/Om inte dessa medel, 20 miljoner, tillförs måste det kompletteras med en
konsekvensbeskrivning till investeringsbeslutet.
Årskurs sex till våra högstadieskolor
5/Vid eventuellt beslut om att årskurs sex ska flyttas till våra högstadieskolor så
behövs investeringsmedel till att komplettera och iordningställa de nuvarande
högstadielokalerna så att årskurs sex kan tas emot, vid ett ev. skolstrukturbeslut
om 12 mån.
Renovering och uppdatering av högstadiebyggnaden 47:an på Lunds skola
6/ 47:an i Lund/Forsa har renoveringsbehov tak och dränering samt trä- och
syslöjdslokalerna behöver uppdateras så att de kan användas igen och vi
minimerar resorna mellan Sörforsa och Näsviken samt att en miljöanpassad
musiksal behöver uppföras. Skoltid försvinner i och med restid under
skoldagen. Likvärdig skola.
Ersättning av tillfälliga lokaler för Näsvikens skola
7/ Näsvikens tillfälliga moduler/lokaler behöver ersättas så att skolan kan få
riktiga och väl dimensionerade skollokaler för alla skolans verksamheter. Det
hjälper då till så att skolan kan bli konkurrenskraftig i sin rekrytering av elever
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och behörig personal. Förutsätter att rivningen av den utdömda byggnaden har
utförts.
En ny sexavdelningsförskola i centrala Hudiksvall
8/För att möta behovet av fler förskoleplatser i Hudiksvall bör en ny 6avdelnings förskola byggas i centrala Hudiksvall med byggstart 2023.
Det finns idag två möjliga placeringar för en ny sexavdelningsförskola. Dels på
Kattvikskajen samt då även tomten på väster vid Västra skolan. En stor fördel
för Kattvikskajens utveckling är att en ny förskola byggs där. Optimalt för
Kattvikskajen är att byggstart sker under 2023 när parkeringshuset nästa är
klart, detta utifrån bland annat en attraktivitetsfaktor. Acceptabelt för
Kattvikskajen är att förskolan är klar 2026. Lärandeförvaltingen förordar
byggstart under 2023 oavsett val av tomt utifrån strukturomställning förskola.
I och med detta program för förskoleinvesteringar ”strukturomställning
förskolor” både med redan beviljade medel samt nya så får vi de mer
kostnadseffektiva och mer lättrekryterade sexavdelningsförskolorna samt även
mer chefstäta förskolor som resulterat i märkbart lägre antal sjukskrivningar. Vi
tillgodoser den förväntade ökningen av förskoleplatser där behoven finns. Vi
avvecklar 11 stycken av tolv moduler som är inhyrda och som kostar i
genomsnitt >1654 kronor per m2 per år. Modulerna ska användas vid
extraordinära tillfällen. Hittills har de använts som mer eller mindre permanenta
lösningar.

Beslutsgång
Kerstin Rask (S) yrkar bifall till förslaget.
Erika Söderström (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 200423 - Investeringsbehov 2020–2023
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Dnr 2020-000082 - 606

Yttrande till skolinspektionen med anledning av
anmälan mot Björkbergs skola
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att skicka in yttrandet från rektor Johanna Julle till Skolinspektionen

Sammanfattning
Skolinspektionen har fått in en anmälan mot Björkbergs skola gällande rätten
till stöd för en elev att klara skolgången. Ordförande har svarat å nämndens
vägnar och beslutet från Skolinspektionen var att huvudmannen i maj skulle
komplettera med ytterligare en åtgärdsplan för eleven. Denna åtgärdsplan finns
bifogad.

Beslutet skickas till

Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

10(13)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämndens arbetsutskott

§ 55

2020-05-06

Dnr 2019-000378 - 041

Ekonomisk uppföljning och budget 2020
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att i budget 2020 arbeta in att lärandeförvaltningen inte ska driva caféer på
guldsmeden eller CUL.
att i budget 2020 arbeta in en förändring av den centrala elevhälsan.
att i budget 2020 uppdra åt förvaltningen att genomföra kostnadsbesparingar på
10 miljoner kronor.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Xtrafik angående priser på hela glada Hudik-kortet.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att förbereda att årskurs 7-9 inte
har glada Hudik-kortet från VT 2021.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl
ekonomiska som verksamhets, att flytta årskurs 6 till högstadium.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl
ekonomiska som verksamhets, att flytta årskurs 4-5 till andra grundskolor.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl
ekonomiska som verksamhets, att flytta restaurang- och livsmedelsprogrammet
till bromangymnasiet.
att i budget 2020 ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl
ekonomiska som verksamhets, att lägga ner restaurang- och
livsmedelsprogrammet.

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Jennie Svensk redogör för den ordinarie strukturen för
budgetprocessen och var i den processen nämnden är i arbetet med budgeten
för 2020. Jennie redovisar vidare en preliminär ekonomisk prognos per sista
april. Med anledning av Covid -19 pandemi samt att prognosen för
förvaltningsövergripande inte är klar är prognosen för helår också preliminär
och bedöms ligga på ett underskott på 27-31 miljoner.
Verksamhetscheferna svarar på frågor gällande förslag till åtgärder för en
budget i balans 2020.
Beslutsgång
Siv Cavallin (V) och Erika Söderström (C) deltar inte i beslutet.
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Beslutsunderlag
Åtgärder för en budget i balans 2020
AU - frågor från politiken om åtgärder 2020
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Dnr 2020-000039 - 000

Eventuellt tillkommande ärenden
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att ställa in nämndsammanträdet den 28 maj.
Förslag till beslut att ställa in nämndssammanträdet den 28 maj på grund av den
pågående Covid -19 pandemi och att nämnden med anledning av pandemin
delegerat sin beslutsrätt till arbetsutskottet.
Vidare rapporterar verksamhetschef Urban Wickman att 120 elever på
Bromangymnasiet har anmält att de vill hämta lunch vid första avhämtningen.
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