Tjänsteutlåtande

Sektor Utbildning

Utfärdat: 2013-12-03
Diarienummer: N136-0708/13

Hans Hellblom
Telefon: 366 33 30 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00)
E-post: hans.hellblom@afh.goteborg.se

Uppdrag till Lokalsekretariatet att genomföra projektering
och byggande av en ny Hultskola
Ärendet
Lokalsekretariatet har genomfört en förstudie av om och nybyggnation av Hultskolan
avseende en förnyad planering av Hultskolans verksamhet till en F-6 skola för cirka
275 elever.
Dessutom har Lokalsekretariatet inte prioriterat en modul med plats för 5 klassrum i
anslutning till Hultskolan i avvaktan på nybyggnad.
Förslag till beslut
1. Lokalsekretariatet och Lokalförvaltningen får i uppdrag att genomföra nyoch ombyggnad av Hultskolan till en F-6 skola med plats för cirka 275 elever
enligt yttrande Dnr 1024/13
2. Hos kommunstyrelsen hemställa om investeringsmedel för projektering och
ny- och ombyggnad av Hultskolan på 90 000 tkr
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har gett Lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra en förstudie
av att ersätta lokalerna vid Hultskolan med en nybyggnation. Lokalsekretariatet har
genomfört förstudien och kommit med ett yttrande Dnr 1024/24 där en om- och
nybyggnation av Hultskolan till en F-6 skola föreslås.
Ekonomiska konsekvenser på lång sikt
Hyran för Hultskolan kommer att öka med ca 4 300 tkr per år.
Barnperspektivet
Hultskolans läge som enda skola i norra Askim på västra sidan av den hårt
trafikerade vägen 158 gör att den är av stor betydelse för en säker skolväg för barnen
i upptagningsområdet.
Hultskolan var ursprungligen en F-3 skola men den allt mer ökande trafiken på väg
15 8 har bidragit till att skolan efter hand utvecklats till en F-6 skola. I dag är
Hultskolan en F-5 skola på grund av lokalsituationen.
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Förvaltningens överväganden
Förvaltningen bedömer att Hultskolan bör byggas om och utökas till en F-6 skola
med anledning av dess läge i förhållande till väg 158. Det är av stor betydelse för en
säker skolväg att skolbarnen inte behöver ta sig över 158:an i de lägre skolåldrarna.
Dessutom är byggnaderna vid Hultskolan i så stort behov av renovering att det
motiverar en nybyggnation. Hultskolan är klassad som en planeringsfastighet som
bör ersättas med nya byggnader.

Hans Erngren
Stadsdelsdirektör

Bilaga 1: Lokalsekretariatets yttrande Dnr 1024/13
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