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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-14:10
Beslutande
Ledamöter

Jan Wiklund (M), ordförande
Kristina Bolinder (C)
Johanna Hallin (C)
Ola Erkers (C)
Ann-Christine Karlsson (S)
Ola Granath (KOSA)
Mathias Bengtsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Magnus Eriksson (S)
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Andreas Hållberg (L)

Övriga närvarande
Ersättare

Jonas Hellsten (C)
Ingegerd Hägg (S)
Tjänstemän

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef
Tommy Sandberg, kommunchef
Andreas Håll, avdelningschef tekniska

Justering
Justerare

Mathias Bengtsson (KD)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2019-12-12, kl. 08:30
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§ 110
Utredning om skollokaler (BUN/2019:281)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Att prioritera objekten för renovering och ombyggnad enligt följande:
1. Djurås skola
2. Kyrkskolan i Gagnef
3. Bäsna skola

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med tekniska avdelningen
gjort en översyn av renoveringsbehovet för Djuråsskolan, Kyrkskolan i
Gagnef och Bäsna skola. För Bäsna skola omfattas även förskolan.
Utredningen baseras dels på befolkningsprognoser, elevutveckling, dels på
fastigheternas skick utifrån fastighets- och skyddsronder läsåret 2018/19,
samt en genomgång av fastigheternas renoveringsbehov.
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut från 2016 uppdragit åt
förvaltningen att ta fram underlag för renovering alternativt ombyggnad av
Djuråsskolan, Kyrkskolan i Gagnef och Bäsna skola.
Elevprognoserna för de tre skolorna visar på en stadig ökning. Läsåret 2022/23
kommer det om utvecklingen fortsätter saknas undervisningslokaler på
Djuråsskolan. Det gäller även Kyrkskolan som för närvarande har en elevtopp.
Tekniska avdelningens översyn har omfattat standard och renoveringsbehov
vid objekten Djuråsskolan, Kyrkskolan i Gagnef och Bäsna skola.
Översynen visar att det finns omfattande renoveringsbehov vid samtliga
objekt. Mot bakgrund av det, samt det ökande behovet av lokaler kopplat till
elevantalsprognosen, bedömer tekniska avdelningen att en mer omfattande
och strategisk förprojektering behöver genomföras i det fortsatta arbetet.
För att kunna öka lokalvolymen på befintliga byggnader krävs stora
strukturella förändringar kopplat till, framför allt, tekniska installationer
och lokalutformning. Därtill kommer även behovet av att lösa permanenta
lokaler för många av de tillfälliga modullösningar som idag finns i Bäsna
och på Kyrkskolan.
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Med utgångspunkt i befintlig utredning är barn- och utbildningsförvaltningen
och tekniska avdelningens samlade bedömning för prioritering av ombyggnad
och renovering följande:
1. Djurås skola
2. Kyrkskolan i Gagnef
3. Bäsna skola
Protokollsanteckning
Jonas Hellsten (C): Att prioritera objekten för renovering och ombyggnad
enligt följande:
1. Djurås skola
2. Kyrkskolan i Gagnef och Bäsna skola
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-12-03, två sidor.
Lokalutredning avseende Djuråsskolan, Bäsna skola, Kyrkskolan och
Djurmo skola, 14 sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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