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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 16.00-16.30 

 
Beslutande 
Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande 

 Anne-Christine Carlsson (S) 

 Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Pelle Källs (KOSA) 

 Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 

 
Övriga närvarande 

Ledamöter Maria Alfredsson (MP), kl. 16.05-16.30 
 

Ersättare Anna Vacietis (KOSA), kl. 16.05-16.30 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, skolchef 
 

 

 

 
Justering 

Justerare Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-10-17, kl. 14.30 
 

Justerade paragrafer § 87 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  
 Helene Jarefors 

 
Ordförande  ____________________________  

 Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________  

 Anders Bengtsson (KD) 

 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-10-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-10-17 Datum då anslaget tas ned 2016-11-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Helene Jarefors 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr BUN/2015:17/29 

Bun § 87 

 

Begäran om utökad investeringsram Hedens skola 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen för ombyggnad och renovering av Hedens 

skola med 3 300 tkr. 

2. Investeringen i utemiljön/parkeringen begränsas till myndighetskravet. 

 

Deltar ej i beslut 

Kristina Bolinder (C) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige anslog, 2016-01-21, 10 200 000 kronor för ombyggnad 

och renovering av Hedens skola. Barn- och utbildningsförvaltningens 

bedömning var att det skulle krävas ytterligare lokalyta utifrån ett ökat 

elevantal vilket gjorde att tekniska förvaltningen fick ta fram en reviderad 

kostnadsberäkning. Detta har redovisats i tekniska nämnden, 2016-05-26, och 

i barn- och utbildningsnämnden, 2016-09-14. Kostnadsberäkningen visade på 

en ökning och hamnade på 13 000 000 kronor. Värmesystemet bör också 

renoveras och kostnaden uppskattas till 500 000 kronor. 

 

Motivering till beslut 

Anbuden visar att anvisad investeringsram inte kommer att räcka till 

ombyggnation och renovering av Hedens skola enligt de lokalbehov som 

barn- och utbildningsförvaltningen bedömer få. 

 

I den ursprungliga projekteringen bedömde man att värmesystemet skulle 

fungera. I efterhand har det framkommit att värmesystemet sprungit läck vid 

ett flertal tillfällen. Att renovera värmesystemet efter totalrenovering 

kommer att bli dyrare, dessutom kan ett eventuellt läckage kräva omfattande 

återställningsarbeten beroende på storleken på läckan och hur lång tid det tar 

innan läckan upptäcks. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Tilläggsförslag, Investeringen i 

utemiljön/parkeringen begränsas till myndighetskravet. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. 

 

forts. 
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Bun § 87 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Anders Bengtsson (KD) 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-29, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Tn 160526 § 36, dnr TN/2015:81/29. 

Protokollsutdrag, Kf 160121 § 2, dnr KS/2015:397/29. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 

 


