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Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola 

INLEDNING 

Dnr 2013/211 
BLN nr 13/60 

Delar av Västerfärnebo skolas lokaler har varit tomma eller använts i begränsad 
omfattning, sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012. Under 2013 har därför 
ettgediget planeringsarbete pågått, för att koncentrera verksamheten till de lokaler 
som är nödvändiga för nuvarande omfattning och de prognoser som finns för 
upptagningsområdet. Kostnaderna för dessa åtgärder ryms inte inom 
skolförvaltningens nuvarande ram för drift eller investeringar. Det har varit 
angeläget att få denna planering väl förankrad bland elever och personal som finns i 
skolan. Av det skälet kunde investeringsbehoven inte presenteras i nämndens 
underlag till 2014 års strategiska plan. 

Beredning 
• Beslutsunderlag- Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola från 

skolchef j uneAnn Wincent. 

Skolchef j uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med 
investeringar i Västerfärnebo skola, med sammanlagt 1,0 mkr. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med 
investeringar i Västerfärnebo skola, med sammanlagt 1,0 mkr. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (18} 
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2013-09-30 

MISSIV 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

ÄRENDE 8 

DNR 2013/211 
BLN NR 13/60 

J UNEANN WINCENT 
DIREKT: 0224-74 80 Dl 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola 
Delar av Västerfärnebo skolas lokaler har varit tomma eller använts i begränsad 
omfattning, sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012. 

Under 2013 har därför ett gediget planeringsarbete pågått, för att koncentrera 
verksamheten till de lokaler som är nödvändiga för nuvarande omfattning och de 
prognoser som finns för upptagningsområdet. 

Förvaltarenheten, skolförvaltningens ledning, men framför allt personal och ledning 
för Västerfärnebo skola har sett över de möjligheter som finns, för att få bästa 
möjliga lösning. Det man kommit fram till är att nuvarande A-hus, det vill säga den 
ursprungliga delen av skolan, lämnas. Detsamma gäller den byggnad som kallas 
Prosthagen. Däremot behöver nuvarande B-hus vissa förändringar, för att rymma 
bland annat skol- och ortsbibliotek samt fritidslokaler. Det kräver komplettering 
med toaletter och en enklare köksdeL En enklare vindskyddad förbindelse mellan 
skolbyggnaderna planeras också. 

Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas bli uppemot 1,0 mkr och ryms inte inom 
skolförvaltningens nuvarande ram för drift eller investeringar. Det är ändå en 
kostnadseffektiv lösning, eftersom andra lokaler kan lämnas och eventuellt 
användas för andra ändamål. 

Det har varit angeläget att få denna planering väl förankrad bland elever och 
personal som finns i skolan. Av det skälet kunde investeringsbehoven inte 
presenteras i nämndens underlag till 2014 års strategiska plan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att bildnings- och lärandenämnden 
beslutar 

att hos fullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med investeringar i 
Västerfärne bo skola, med sammanlagt 1,0 mkr 

j uneAnn W in cent 
Skolchef 


