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Uppdrag om  utredning gällande  Ösby naturbruksgymnasium

Ösby naturbruksgymnasium står inför ett antal utmaningar gällande lokaler, kopplat

dels till den verksamhet som planeras bedrivas på området i framtiden, dels till att

flera av de befintliga lokalerna har renoveringsbehov.

Bland de planerade förändringarna finns en flytt av fordons- och elprogrammen från

Kungsängsgymnasiet till Ösby. För att denna flytt ska kunna genomföras behöver

ändamålsenliga lokaler finnas på Ösby.

I  maj 2019 kommer Grönt Kompetenscentrum att invigas i samband med ett

seminarium som hålls på Ösby. Idag finns inga fysiska lokaler för centret, utan det

består av en arena där människor möts. För att kunna utveckla verksamheten

behöver lokalsituationen ses över för möjliggöra en fysisk plats för Grönt
Kompetenscentrum.

En mycket viktig del av den undervisning som bedrivs på skolan idag är

gymnasiesärskolan. Att bedriva gymnasiesärskola på ett naturbruksgymnasium ger

en unik möjlighet till delaktighet och sammanhang för eleverna. Idag bedriver

gymnasiesärskolan sin verksamhet i herrgårdsbyggnaden på Ösby. Även om
byggnaden är fin till det yttre, så är den mindre lämpad som gymnasiesärskola. För

att säkerställa att gymnasiesärskolan kan fortsätta utvecklas behöver tillgången till

ändamålsenliga lokaler utredas.

Efterfrågan på internatplatser är hög, och för att skolan ska kunna växa behöver

tillgången till internat säkerställas. Därför behöver även internatbyggnaderna

inkluderas i utredningen.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att ledningsutskottet uppdrar åt

fastighetschefen

-att utreda genomföra en utredning av lokalsituationen på Ösby

naturbruksgymnasium i sin helhet

-att i samverkan med berörda parter ta fram en långsiktig plan för lokalerna på Ösby

naturbruksgymnasium

Samt

-att presentera förslag till lokalplan vid kommunstyrelsens sammanträde i februari

2020.
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