Tjänsteutlåtande

Sektor utbildning

Utfärdat: 2016-02-09
Diarienummer: N136-0142/13

Josef Bengtson
Telefon: 366 33 30 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00)
E-post: josef.bengtson@afh.goteborg.se

Uppdrag till lokalsekretariatet att projektera och uppföra ny
Björkåsskola
Ärendet
Utifrån SDN Askim-Frölunda-Högsbos uppdrag (N136-0142/13) har
lokalsekretariatet gett lokalförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie på att
ersätta Björkåsskolan med en nybyggnation.
Förstudien redovisar en 2-parallellig F-6 skola i två plan med plats för 380 elever.
Befintlig skola rivs och den nya uppförs på samma plats. Under byggtiden evakueras
skolan i paviljonger placerade på parkmark söder och väster om den befintliga
skolan. Skolan utformas efter ramprogrammet för Göteborgs stads förskolor och
skolor och kommer att förses med ett tillagningskök. Skolan beräknas stå klar i
januari 2019.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger lokalsekretariatet och lokalförvaltningen i uppdrag att
projektera och uppföra en ny Björkåsskola enligt förstudie, samt riva befintliga
byggnader vid nuvarande Björkåsskola.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 153 000 tkr i
investeringsmedel för uppförandet av en ny Björkåsskola.

Bakgrund
För att kunna möta förväntad expansion i åldrarna F-6 finns behov av utökade
skollokaler i Högsbo-området. I dagsläget kan inte Björkåsskolan möta den aktuella
elevökningen.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringen beräknas uppgå till 153 000 tkr. Lokalerna kommer att hyressättas i
hyreskategori AA. En preliminär beräkning visar att SDN Askim-Frölunda-Högsbos
hyreskostnad kommer att uppgå till ca 7 723 tkr per år (2016 års hyresnivå).
Om SDN Askim-Frölunda-Högsbo ej genomför projektet kommer lokalförvaltningen
att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.
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Barnperspektivet
Om Björkåsskolan inte kan möta efterfrågan i närområdet innebär detta att eleverna
måste erbjudas grundskoleundervisning på annan skola i stadsdelen, vilket påverkar
skolvägens längd. De nya lokalerna kommer vidare att bidra till en betydligt bättre
skolmiljö.
Förvaltningens överväganden
För att kunna möta förväntad expansion i åldrarna F-6 finns behov av utökade
skollokaler i Högsbo-området. I dagsläget kan inte Björkåsskolan möta den aktuella
elevökningen. Björkåsskolans befintliga lokaler är otidsenliga ur en pedagogisk
synvinkel, otillgängliga, nedslitna, samt har höga driftskostnader. Av
Lokalförvaltningens rapport framgår vidare att skolans samtliga tekniska system
behöver bytas ut och att det finns en fuktproblematik som skapar påväxt.
De befintliga byggnaderna anses vara i så pass dåligt skick att en rivning och
nybyggnation alternativt stora ombyggnadsåtgärder bör utföras omgående.

Samverkan
Huvudskyddsombuden har informerats 2015-12-09, samt 2016-01-21.
Information på LSG 2016-02-01
Ritningsgranskning med skyddsombud 2016-03-03.
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