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SKOLNÄMNDEN

BEGÄRAN OM OMBYGGNATION

Ombyggnation  p  g a flytt av  särskola

VARFÖR?

'  Minst 6 fler grundsärskoleelever på ingående ht 19. Ännu fler är på ingående

kommande år. Omflytten sker p  g  a att det nu finns ett ökat behov av

särskoleplatser och det ger en effektivare organisation, både ekonomiskt och

kvalitetsmässigt samt att lokaler används på ett mer effektivt sätt.

' Verdandi (gymnasiesär) ska flyttas till Ösby, under förutsättning att särskilda

gruppen Lilla Ösby kan flyttas till Klövervägen 18. Beslut om att skolan får ta

över Klövervägen 18 från VON har tagits. Klövervägen 18 behöver vara

inflyttningsklar 1 augusti 2019.Åtgärden minskar Vård och Omsorgs

hyreskostnader. Samtidigt kan gymnasiesärskolan organiseras på ett effektivare

sätt, genom bättre personalsamverkan.

' Genom flytten av Lilla Ösby till Klöverskolans närhet uppnås bättre lokal— och

personalsamverkan mellan grundskolans särskilda grupper. Det finns även stora

kvalitetsmässiga fördelar för de omvänt integrerade elever som finns i

anslutning till särskolan i närheten.

KONSEKVENSER VID ETT IA:
Skolans verksamhet beräknar gör en besparing på cirka 1500 000 kr. Särskolan blir mer

samlad och vi kan använda oss av de resurser vi har på ett mer effektivt sätt inom både

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Kommunens lokaler kommer även att användas

mer optimalt under en längre tid och vi har en fungerande särskoleverksamhet fram till

att den nya Åkraskolan byggs och särskolans framtida organisation tagit form.

KONSEKVENSER VID ETT NEJ:
Barn och Utbildning ser för närvarande inga rimliga alternativ för att kunna rymma de

nya eleverna i grundsärskolan. Oavsett denna avgörande fråga (om platser för den nya

särskoleeleverna) går kommunen miste om betydande ekonomiska besparingar och

kvalitetsmässiga förbättringar.

VILKA OMBYGGNADER  BEHÖVER  GENOMFÖRAS?

På nuvarande Lilla Ösby (elevhem) behöver handikapp-toalett, dusch och

personaltoalett anordnas.  I  övrigt finns stora behov av viss ytmässig

standardförbättring, i  synnerhet av korridoren.

På Klövervägen 18 behövs ljudabsorberande plattor i taket.

BERÄKNAD KOSTNAD FÖR OMBYGGNATION

Prisuppgift är ännu inte tillgänglig. Beställning av kostnadsuppgift är gjord, men

enligt de nya rutinerna skall en särskild blankett för detta användas. Den är in
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skrivande  stund  ännu inte tillgänglig.

NÄR MÅSTE DET VARA KLART?

Lokalerna  måste  vara inflyttningsklara 1 augusti 2019  eller de närmaste dagarna kring

detta datum.

PRIORITERING

Barn och Utbildnings bedömning är att detta ärende behöver få högsta möjliga prioritet

för att klara av den kommande terminens verksamhet.
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Fylls i av verksamhetschef:

Verksamhet

Skolverksamhet

Adress Kommunstyrelsens förvältnlng
Klövervägen 18

lnk- 2019 '(]5- 22

Namn ekonomiskt ansvarig verksamhetschef Dlarienr _ _, Akibn'aua .»
om 9 när AHenric Sjöblom

Önskemål om åtgärd:

Ljudabsorbenter i taket

Anledning till önskemål:

För att lokalerna skall kunna användas för undervisningsverksamhet för

målgruppen elever i behov av särskilt stöd, behöver ljudmiljön i lokalerna

förbättras.

Fylls i av Fastighetsenheten:

Objektbenämning

Klövervägen 18

Objektnummer Fastighetsbeteckning

17641 Verdandi 17

Investering Hyreskonsekvens

ca 80 000 kr ca 3 900 kr/år

Noteringar
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Fylls i  av Fastighetsenheten

.  _  _ . , Bevilja Avslå

Kömmunstyrelsen har beslutat att detta önskemål

Diarienummer

Eventuell motivering

Underskrifter '  Datum för-underskrift- '

Ekonomiskt ansvarig verksamhetschef

Namnförtydligande

Fastighetsenheten

Namnförtydligande

Raa Eh'lfssun
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