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Ösby Naturbruksgymnasium, modul byggnad

Sammanfattning av ärendet

Särskolegymnasiet finns i dag i lokaler på  Ösby som inte är anpassade för den

verksamheten. Lokalerna har stora brister när det gäller tillgänglighet och

brandsäkerhet. Delar av särskolegymnasiet bedrivs även på Klövervägen i lokaler

som grundsär behöver överta till hösten för att klara ett ökat behov av

elevutrymmen.

För att tillmötesgå skolans behov av lokaler för Särskolegymnasiet behövs dels en

modulbyggnad på området samt en total översyn av de lokaler som används i dag.

Det som behöver utredas för en modulbyggnad är bl a lokalens storlek, placering,

kostnader för dragningar av vatten och avlopp och hur tillgänglig ytorna runt

modulen är då flera av eleverna är bundna till rullstol. Det behöver även utredas om

gymnasiesärskolan kan etableras på annan plats i kommun t ex

Kungsängsgymnasiet där deti dag finns lediga lokaler.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn-och utbildning och

lokalstrateg utreda behovet av moduler på Ösby och ta fram kostnader för detta,

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn— och utbildning och

lokalstrateg utreda och ta fram kostnader för en etablering av särskolegymnasiet på

Kungsängsgymnasiet i Sala, samt

a_tt resultaten av utredningarna presenteras på ledningsutskottets sammanträde i

september  2020.

Asa Eriksson

Fastighetschef

SALA KOMMUN Besöksadress: Portvaktsgatan 1, Sala Äsa Eriksson

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  79 10 Enhetschef

Box 304 Fax: 0224488 50 Fastighetsenheten

733 25 Sala samhallsbyggnad©sala.se asa.eriksson©sala.se

www.sala.se



Ethan-Alp. Kf) Am,—f [alt/2,

SALA
KOMMUN

 

UTREDNING

OSBY

NATURBRUKS GYMNASIUM
Fastighetscnheten, Sala kommun

SALA  KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning MonicaBrantmark, HifabAB

Ink. 2820 "HP 20

Diarienr  ,,)(l—lflc (" [1H - ))

p:

Uppdrag om utredning gällande Osby

,\ aturbruksgymnzlSlumc: \uscrs\mnlscl \nppdnm \locnl \mlcrosoft \\\'1nd()\\'s  \lnetcache  \contcnt.0utlook \90V2lm3c \1'21

pport ésby utrcdningdocx



Uppdrag om  utredning gällande Ösby 2020

Xaturbruks ymnasium

INNEHALL

1 UPPDRAGSBESKMVNHMS ............................................................................................................ 3

Ll  UTREDNHVGEN  ......................................................................................................................3
7. 7.  7  Proflxélgwtpp ............................................................................................................................  3

7. 7.2 .S'lygmpp ................................................................................................................................  3

2 OBJEKTET  ......................................................................................................................................  3

FÖRUTSÄTTMNGAR  .....................................................................................................................  4

4 NULÄGE  ..........................................................................................................................................  4

41  HUVUDBYGGNADEN  ..........................................................................................................  4
42 auzsrArnäN  ......................................................................................................................... 5
43 ELEVHEMAHQJ  ....................................................................................................................... 5
44  LAGÄRN  ..................................................................................................................................... 5
4.5 BYGGVERKS’I‘ADEN  ............................................................................................................ 5
4.6  SÄRSKOLAN  ....... ; ..................................................................................................................... 6
4.7  GAMLA LADUGARDEN  ....................................................................................................... 6

48 PLÄSTSTAJJJST  ........................................................................................................................ 6
49 YTTRExux  .................................................................................................................................. 6

5 FWWNDHAN  ...............................................................................................................................  6

51  HUVUDBYGGNADEN  .......................................................................................................... 6
52  VERKSTADEN' .........................................................................................................................7
5.3  ELEVHEMMEN  .......................................................................................................................7
54  HERRGARDEN/ERHQECWRHLLAN  ...............................................................................  8
55  LAGÄRDEN  .............................................................................................................................. 8

6 EVENTUELLFLYTTAVPROGRAM  ..............................................................................................  8

7 ÖVRKHXVERKSAMHETER/NÄWNGSUVSKOPPUNGAR  ..........................................................  9

8 TRAHK  ............................................................................................................................................ 9

2(9) Hifab AB



Uppdrag om utredning gällande Ösby 2020

Naturbruks ymnasium

1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Från ledningsutskottets sammanträde  2019—0320 beslutades att uppdra åt Fastighetschefen:

-Att 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

—Att presentera lokalplan vid kommunstyrelsens sammanträde i Mars  2020.

Detta mot bakgrund att Ösby står inför ett antal utmaningar gällande lokaler kopplat dels till den
verksamhet som planeras bedrivas på områdeti framtiden, dels till att flera av de befintliga
lokalerna har renoveringsbehov.

Planerade förändringar/ tillskott till Ösby innebär flytt av fordons och el—programmen från

Kungsängsgymnasiet, möjliggöra en fysisk plats för Grönt kompetenscentrum, utreda tillgången

till ändamålsenliga lokaler för gymnasiesärskolan samt att tillgodose tillgången till internatplatser

för att skolan ska kunna växa.

1.1 UTREDNINGEN

Arbetet har bedrivits i projektform med en styrgrupp och en projektgrupp. Samt skolledare och
sakkunniga.

7. 7. 7 Pra/?kzgmpp

Börje Andersson Rektor Ösby naturbruksgymnasium

Marko Männikkö Projektledare Sala kommun

Tommy Tjärnlind Fastighetsföiyaltare Sala kommun

Monica Brantmark Projektledare Utredning Ösby Naturbruksgymnasium, Hifab AB

7. 7.2 fyrgrupp

Asa Eriksson Fastighetschef Sala kommun

Urban Ekström Projektchef Sala kommun

Benny W'etterberg Lokalstrateg skola Sala kommun

Monica Brantmark Projektledare Utredning Ösby Naturbruksgymnasium, l—lifab AB
Marko Männikkö Projektledare Sala kommun

2 OBJEKTET

Uppdraget omfattar hela Ösby Naturbruksgymnasium men har lyft ut gymnasiesärskolan i en

egen utredning. Ösby Naturbruksgymnasium omfattar 37 byggnader. Bestående av
utbildningslokaler, storkök med matsal, djurstallar, maskinhall och inackorderingsbostäder.

Verksamheten ställer krav på att utbildningsplaner kan följas, att djurskyddslagar efterlevs samt
att arbetsmiljökrav uppfylls. Det ställs i detta avseende större och mer omfattande krav på den

här verksamheten än på ett teoretiskt gymnasium.
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Xaturbruks ymnasium

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

Ösby naturbruksgymnasium består av 37 byggnader sammanlagt 21 123 kvm (ETA) och

9  584 562 kvm mark. Utbildningarna omfattar Naturbruksgymnasiet med inriktningarna Häst,
Djurvård, Lantbruk, och Skog. Bygg— och anläggningsprogrammet med inriktningar mot bygg
och anläggning, mureri och måleri. Gymnasiesärskola med nationelltf och individuellt program

samt yrkes introduktionsprogram.

Det går ca 240 elever på skolan varav ca 60 är inackorderade i elevbostäderna. Det finns goda

möjligheter att ta med egen häst eller hund till Ösby och eleverna använder djuren i
undervisningen. Det är också en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas inom sina

områden.

Här finns också veterinärstation som har öppet en dag i veckan. Där elever ges möjlighet att vara
med vid undersökning och viss behandling av djur. Kliniken riktar in sig på smådjur ochfrämst
katt ochhund. Detta som en del i utbildningen för djursjukvård små djur.

Köket ochmatsalen byggdes ut  2012 och har en kapacitet om 300 portioner/ platser. Det innebär

att skolans elevantal och personal i dag ligger nära det taket.

Det finns idag sammanlagt sju klassrum varav fyra finns i huvudbyggnaden. Klassrummen som

finns idag är fullbokade och medger ingen flexibilitet i undervisningen. Schemaläggningen är tight
och det är svårt att samordna med lektioner ute i verksamhetslokalerna eftersom det är långa

gångsträckor emellan och tiden räcker inte för det.

Det är trångt i verksamhetslokalerna och det är inte alla program/ utgångar som det finns
möjlighet till teoretiska lektioner i samband med det praktiska arbetet vilket skulle höja kvaliteten

på utbildningarna.

För att utveckla och förbättra för skolan skulle huvudbyggnaden behöva struktureras om oavsett
om man utökar elevantalet och utbildningar eller inte. Behovet är att expeditionen möter
besökarna och inte som idag att man kommer in i en uppehållsyta som inte vägleder någonstans.

Miljöerna behöver utvecklas så att ytorna blir mer effektiva och attraktiva för elever och lärare att

vistas i. Idag har huvudbyggnaden stora renoveringsbehov, främst toaletter och gruppmm. Det

finns också relativt många förrådsutrymmen som är fyllda med saker som inte längre är aktuella..

Skolan är uppbyggd kring ett lantbruk. Det innebär att det idag finns lokaler och byggnader som
inte lämpar sig för skolverksamhet på området.

4 NULÄGE

Statusen för hur byggnaderna används idag och vad som verksamheten upplever saknas.

4.1 HI 1V UDBYGGNADEN

Huvudbyggnaden består av  4  klassrum och 3gmpprum, bibliotek och matsal/ aula expedition
lärarrum och personalrum.

Uppfattningen är att det är för trångt för den verksamhet som är idag.
Storköket färdigställdes  2012  och har kapacitet för ca 300 portioner. Det är vad skolan omfattar
idag med lite marginal.
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Uppdrag om utredning gällande Ösby 2020

Xaturbiuks "ymnasium

Matsalen är kombinerad matsal och aula där aula delen används som lektionssal för att det saknas

klassrum. Det innebär att matsalen inte räcker till för alla elever som ska äta lunch. Här kan man

med enkla medel flytta om så att det fungerar bättre både för elever och lärare.

Klassrummen är bokade hela dagarna och medger idag inte så stor flexibilitet i nyttjandet. Det

finns kapacitet för den verksamhet som är där idag.

Det finns behov av fler grupprum och förråd.

Biblioteket är idag i en passage mellan entréhallen och skolexpeditionen och nyttjas också som

matsal eftersom matsalen är för trång eftersom del av den används som klassrum. Det skulle vara

bättre om det var ett eget utrymme som medger studie ro och samarbeten. Byggnaden uppfyller

grundläggande tillgänglighet, det finns t.ex. hiss mellan våningarna.

Expeditionen har yta som behövs men den ligger i bakkant av byggnaden vilket gör att det är

svårt att hitta dit för besökare och det är dålig översikt från expeditionen vad som händer runt

om.

Personalrum och lärarrum samt viss administration finns på plan två.

I källaren finns teknikutrymmen och omklädningsrum samt ett mindre gym.

4.2 VERKSTADEN

Den nyaste byggnaden på Ösby, består av verkstad för lantbruksmaskinerna och det som hör där

till. Byggnaden innehåller också lokaler för utbildning, lärarrum och omklädning för de som är

där. Skolans omklädningsrum finns här och de är byggda för ett system där arbetskläder och

privata kläder är separerade men det är inte så eleverna nyttjar omldädningsrummen. Det medför

att smittskyddsrutinerna inte fungerar optimalt. Uppvärmningen sker via värmepannor och det

finns i verkstaden. Skolans vaktmästare har sitt utrymme innanför pannrummet. Det är rymligt

men ljudnivån är högre än vad som är lämpligt i arbetsmiljön.

4.3 ELEVHEMMEN

Det finns 6 byggnader med elevhem med '15 rum i varje det finns plats för ca 70 inackorderade

elever.  7  byggnaden är tom.

Byggnaderna är i varierat skick där en är renoverad med ventilerade golv och nya ytskikt. Och de

andra har behov.

Hälften av byggnaderna är från 60—talet och några är från 804talet. På 80 talet var det vanligt med

platta på mark utan kapillärbiytande skikt med det att fukt kryper upp i isoleringen och vidare

genom plattan till syll och bäiverk vilket kan medföra mikrobiellpåväxt i stomkonstruktionen och

därmed en ohälsosam boende miljö.

Radonhalten ligger över gränsvärdena i några av elevhemmen och det pågår utredning om hur

detta ska hanteras.

4.4 LAGÅRN

Lagården byggdes  2010  och byggdes då för 120 mjölkkor och innehåller mjölkgrop för mjölkning

av korna. Den är bristfällig ur ett pedagogiskt perspektiv. Det finns ingen teorisal och saknar

omklädningsmöjligheter för elever och personal.

4.  5  BYGGVERKSTADEN

Bygg har ändamålsenliga lokaler men de börjar bli trångbodda och då lokalerna tidigare hade

annat ändamål så finns behov av förändringar. Framför allt är omklädningsrummen för små.
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4.6 SÄRSKOLAN

Är belägen i herrgårdsbyggnaden och Eriksson villan. Lokalerna har tidigare varit bostäder samt

kontor och expedition och är inte anpassade för nuvarande verksamhet. Byggnaderna är i behov

av ombyggnation och renovering. Eleverna har särskilda behov och idag kan inte hela särskolan

vara på samma ställe för att byggnaderna inte går att anpassa till elevernas förutsättningar. I
dagsläget går det 22 elever i Gymnasiesärskolan, och av dem är  5  stycken placerade på

Klövervägen i Sala för att de ska kunna delta i undervisning. Byggnadernas brandskydd och

tillgänglighet kommer behöva åtgärdas. Då byggnaderna är i tvåplan behöver barnen utrymma via
utvändig trapp och det är inte möjligt. Det saknas även brandcells indelningar.

47 GAMLALADUGÅRDEN

Kvigor och ungdjur går här lösdriftsstall, behöver omfattande renovering eller rivas. Här är
problem med upprätthållandet av smittskyddsrutinerna, eftersom det svårt med hygienrutinerna

vid städning av stallet då det är äldre och med eftersattunderhåll.

4.8 HÄST STALLET

Stallet har bra möjligheter med lektionssal, omklädningsrum, toalett, kontor och tillräckliga

utrymmen för den teoretiska delen i det praktiska, dessutom i uppvärmda lokaler.

14 boxar och gott om uppställningsplatser.

4.9 YTTRE VA

Det är kommunalt VA på fastigheten. Det finns en anslutningspunkt för kommunaltvatten på

Ösby. Det finns /fanns en vattentäkt för dricksvatten åt djuren men den används inte längre

eftersom vattenpumpen är ur funktion. Reparationskostnaderna för vattenpumpen var ca 50  000—

100 000 kr/år. Och när den gick sönder så uppskattades kostnaden till ca 500 000 kr för att

installera en ny. Så det är inte gjort.

VA ledningarna är äldre och behöver en översyn. Ledningarnas sträckningar behöver säkerställas.

5 FRAMTID PLAN

För att klara den beläggning som finns på Ösby idag, samt för att förbättra studiemöjligheterna
och att underlätta för lärare och instruktörer att bibehålla och utveckla kvaliteten på

utbildningarna. så behövs åtgärder vidtas.

Prioriteringsordningen behöver komma från politiska beslut men också med beaktande av

byggnadernas underhålls och ombyggnadsbehov.

5.1 HUVUDBYGGNADEN

Huvudbyggnaden behöver en om och tillbyggnad för att klara dagens skola. Den är både för liten
och omodern i många avseenden.

Köket är ombyggt  2012  och har kapacitet för den verksamhet som bedrivs här idag. Köket har

kapacitet för ca 300 portioner.

Matsalen och aulan skulle behöva flyttas om. Aulan används idag som klassrum och tar upp yta

för matsalen som då inte räcker till och eftersom det inte finns andra _vtor att ta i anspråk händer
det att elever måste sitta i biblioteket och äta sin lunch. Huvudbyggnaden saknar ytor för
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självstudier och uppehållsrum mellan lektioner vilket inte är elevhälsofrämjande. Det innebär att
elever hänger i utrymmen där de inte bör vara utan lärare /instruktör, så som i verkstaden eller

bland maskinerna.

Personalen saknar ändamålsenliga lokaler att vistas i, deras lunchrum idag är det tidigare
skolbiblioteket, vilket inte har tillräcklig ventilation för den aktuella belastningen med bl.a. matos

och antal personer i lokalen. Det finns inte heller öppningsbart fönsteri matrummet.

För att undervisningen ska kunna fungera på Ösby så behöver skolan kompletteras med klassrum
och grupprum. En stor andel av eleverna på Ösby har inlärningssvårigheter och har behov av

enskildhet för att få studiero. F ör att klasserna ska få plats i skolan och för att hitta ett flexibelt
schema behöver skolan utökas med fler klassrum och grupprum.

Det som blir större är att komplettera till klassrum och utöka ytorna för bibliotek och

uppehållsrum dessutom behövs det ordnas bättre med personalytor och se till att personalen

kommer närmare eleverna. Installationer som behöver komma till är bättre ventilation och el;

teleffiber eftersom det mesta läromedlet nu ligger digitalt. Stammarna i fastigheten behöver också

ses över vid en ombyggnation. Tänkt tillbyggnation och ombyggnad med installationer:

Vilket ger kostnaden 51 186  456:—

5.2 VERKSTADEN

En översyn behöver göras över hur omklädningsrummen ska användas för att alla ska få plats

och ha skåp samt för att det ska uppfylla hygienkraven som ställs enligt arbetsmiljöverket och

smittskyddslagstiftningcn. Detta går inte att kostnadsberäkna utan att ha förslag på hur detta kan

utföras och vilka förändringar som behöver göras. Det kan vara en kostnadsbärande del då det

handlar om duschutrymmen och toaletter.

Kopplat till verkstaden är det önskvärt att flytta in lantbruksmaskinerna innanför staketet och för
detta skulle det vara bra med en carport för att maskinerna ska komma in under tak. Det garage

som finns för traktorerna i dag är för litet och uppfyller inte kraven för uppställning efter som de

hamnar för nära varandra i garaget, det leder till att maskinerna står ute eller för trångt inne.

5.3 ELEVHEMMEN

Här behövs det åtgärder särskilt som att ett av husen står tomt nu på grund av fuktskada. Det
kommer krävas en större ombyggnation för att kunna bli beboeligt igen. Tidigare har ett av husen
totalrenoverats men nytt tak, fönster, dörrar, luftade golv och nya ytskikt. För att få en bra

boende miljö för eleverna skulle de övriga också behöva rustas upp. Idag är det förhöjda
radonvärden i byggnaderna och utredning pågår för hur detta ska åtgärdas. Vid framtida
renoveringar eller nybyggnationer kan ytorna i boendena effektiviseras beroende på behoven. Det

efterfrågas en standardhöj ning i form av att elevrummen förses med eget badrum med dusch det
kostar mer men bidrar till en standardhöjning och ett framtida värde för Ösby och kan öppna för

nya möjligheter. Fördelarna med att bygga nytt är att det kan bli än mer yteffektivt, bättre
planerat och mer energieffektivt. Oavsett så radonsäkras byggnaderna.
Renoveringarna för Elevhemmen beräknas uppgå till: 45 643 2062
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5.4 HERRGÄRDEN/ERIKSSONVILLAN

Herrgårdsbyggnaderna behöver rustas och anpassas för den verksamhet som ska in. Det finns en
egen utredning för gymnasiesärskolan som finns i byggnaderna idag och som berör byggnadernas
framtid.

5.5 LAGÄRDEN

För att klara kraven gällande smittskyddslagstiftningen behöver lagården byggas till med
personalutrymmen. Idag finns inte plats för eleverna i ladugården och det innebär att byggnaden

behöver kompletteras med teorisal samt toalett/ omklädning för elever/ besökare. Det kan lösas

med ett entresolplan med utsikt över mjölkgropen och stallet, alternativt med en tillbyggnad
utanför. Det är viktigt att kunna ha teorin i anslutning till djuren för att kunna visa och lära

eleverna hur det går till och hur man gör. Idag så ligger närmaste teorisal i stora stallet.

ö  EVENTUELL FLYTT AV PROGRAM

Det finns ett beslut från skolnämnden \3 105 om att uppdra till skolchefen att inleda diskussioner
med lokalföryaltarna om att flytta elprogrammet inför hösten 2016, fordonsprogrammet inför

hösten ZOl7och att industriprogrammets olika former snarast flyttas till Ösby

naturbruksgymnasium. Detta i enlighet med den utredning som beslutet hänvisar till

Detta har inte verkställts.

Idag rör det sig om ca 80 elever på de här programmen. En sådan flytt kommer medföra stora
konsekvenser för Ösby.

Storköket har inte kapacitet för att laga mat till så många elever det finns kapacitet för 300

portioner och med de har programmen så kommer vi upp i ca 360 elever/ portioner på skolan.
Det kommer krävas att man tillgodoser behovet av lokaler för de ”nya” eleverna så att de får

plats på Osby, både programspeciflkt och vad gäller klassrum för de gemensamma ämnena.

Är det tänkt vara regionalt intag på de här programmen ökar efterfrågan på inackorderingsplatser.

Om det är önskvärt att erbjuda plats på Osby behöver fler inackorderingsplatser tillskapas.

Det går mestadels pojkar på el och fordonsprogrammen och det är relativt jämställt idag på Ösby
men med de här programmen kommer det att vara överhängande mest pojkar på skolan vilket
bör beaktas ur ett pedagogiskt—, trygghets— och jämställdhetsperspcktiv.

Vid samtal med lärare på de berörda programmen så är El— och Energiprogrammet positiva till en

flytt till Osby, de ser klara fördelar med att samverka med Byggprogrammet och är gärna på
Osby. Fordonsprogrammet ser inte lika många fördelar med att komma nära stora fordon och
inte heller läget är odelat positivt för deras del, de ser större fördelar med att vara kvar inne i Sala
med närheten till kunderna och butiker med resen'delar. De ser inte heller att det finns en

tillräckligt stor marknad för att utbilda elever till fordonstekniker på den tunga sidan.

Idag leasas maskinparken vilket innebär att det inte finns så många stora fordon att serva på Osby

längre, vilket gör att det inte kommer in i utbildningen ändå.
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Hur El och fordonställer sig till att flytta ut sina verksamheter beror även till stor del på hur det

går att lösa lokalfrågan, de vill inte till Osby om det kommer att kännas som om de puttar ut eller

undan något annat program.

El och fordonsprogrammet har idag sina lokaler på Kungsängsgymnasiet i Sala, det finns i

dagsläget ingen annan intressent till de lokalerna.

7  ÖVRIGA VERKSAMHETER/ NÄRINGSLIVSKOPPLINGAR

Det finns ett intresse från GKC att etablera sin verksamhet på Ösby. Kopplingen är bra men det

finns i dagsläget ingen ledigplats för dem att komma in på. Skulle det gå att hitta en plats för dem
på Ösby ökar möjligheter till samarbetet mellan skola och näringsliv och övriga kommunla och
regionala samarbeten. Det skulle kunna medföra att elevernas kopplingar till näringslivet

underlättar framtida anställningar och att eleverna får med sig rätt kunskaper från sina program.

8 TRAFIK

Ösby delas av väg 837, Ösbyvägen. 'llrafikverket sköter väghållningen.
V L har en busshållplats utanför huvudbyggnaden. Många av Ösbys elever åker buss till skolan,
andra är inackorderade och en del kör själva.
VL trafikerar Ösby ca '1 gångi timmen måndag— fredag. Skulle elevantalet öka på Ösby kan det
komma att behövas utökad busstrafik till och från Ösby.

Uppdragsansvarig Åsa Eriksson

Projektledare Monica Brantmark
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