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Beställning av paviljonger till gymnasiesärskolan
Vipan
Sammanfattning
Till hösten 2020 ökar antalet elever till gymnasiesärskolan på Vipans
gymnasieskola. För att klara av att ta emot eleverna förslås att en
paviljongetablering genomförs till hösten 2020 med en årshyra på
cirka 1 680 tkr.
I enlighet med Lunds kommuns investeringsprocess ska inhyrningar
där årshyran överstiger 500 tkr per år beslutas av kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden har därför till kommunstyrelsen inkommit med
en beställning av paviljonger till gymnasiesärskolan Vipan. Den
tillkommande hyran finansieras inom utbildningsnämndens ram.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna
beställningen från utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2020
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019
Bilaga 1, daterad 2019-11-29 (beställningsbilaga)
Utbildningsnämndens beslut den 11 december 2019, § 151
Hyresberäkning Nya moduler Särskolan Vipan den 16 januari 2020

Barnets bästa
Förslaget syftar till att tillgodose barns och elevers intressen genom
att verka för att eleverna får tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Ärendet
Till hösten 2020 ökar gymnasiesärskolan med 11 elever på Vipans
gymnasieskola. Vårterminen 2020 går 91 elever som ökar till 102
elever hösten 2020. För att klara av att ta emot eleverna förslås en
paviljongetablering genomföras till hösten 2020. I det pågående om-
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och tillbyggnadsprojektet på Vipans gymnasieskola kommer
paviljongerna sedan att ersättas med permanenta lokaler under år
2022.
Lokalbehovet för gymnasiesärskola skiljer sig mycket åt jämfört med
övrig gymnasieskola. Grupperna är mindre och alla elever har
särskilda behov och lokalerna måste därför innehålla studiemiljöer
som passar för olika elevkategorier. Bedömningen är att det inte går
att använda de befintliga paviljongerna som kommer att avetableras
till hösten 2020.
De nya paviljongerna är på cirka 375 kvadratmeter och hyran
bedöms till cirka 1 680 tkr per år.

Ekonomiska konsekvenser
Gymnasiesärskolans lokaler finansieras via kommunbidrag i
utbildningsnämndens ram. Paviljongerna som ska avetableras har en
hyra på 1 462 tkr per år. Kostnad beräknas uppstå vid halvårsskiftet
2020. Vid samma tidpunkt förväntas hyresdebiteringen för befintlig
paviljong på skolan upphöra. Kommunstyrelsen ersätter enligt
kommunens investeringsprocess utbildningsnämnden med
mellanskillnaden på cirka 110 tkr för år 2020 och för helår är
mellanskillnaden cirka 220 tkr.
Eleverna som ska använda lokalerna kommer från andra kommuner
och det utgår en elevpeng där kostnaden för lokalerna ingår.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

godkänna utbildningsnämndens beställning av paviljonger till
gymnasiesärskolan Vipan i enlighet med utbildningsnämndens
beställningsbilaga daterad 2019-11-29,

att

ge servicenämnden i uppdrag att etablera nya paviljonger
enligt utbildningsnämndens behov

att

kommunkontoret får i uppdrag att reglera
utbildningsnämndens ram med mellanskillnaden i hyra mellan
den nya paviljongen och de paviljonger som avetableras

att

att finansiering sker med kommunstyrelsen reserverade medel
för lokaler.
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Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

