Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Skolkontoret

2019-01-10

1 (3)
Diarienummer

BSN 2019/0029

Gustav Svensson

Barn- och skolnämnden

046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Beställning av tillfälliga lokaler Vikingaskolan
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av två nya klassrum på Vikingskolan
för att ta emot ytterligare klasser till läsåret 2019/2020. I väntan på
att ett större investeringsprojekt ska genomföras på Vikingaskolan
finns ett tillfälligt behov av lokaler.
Barn- och skolnämnden föreslås besluta att etablera paviljonger på
Vikingaskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-10 Beställning av tillfälliga lokaler
Vikingaskolan
Beställning Paviljonger Vikingaskolan 2018-12-17
Enkel utredning Vikingaskolan 181206
Hyresberäkning pav 5 år
Planlösning Expandia
Situationsskiss

Barnets bästa
Barn påverkas av beslutet. Barn som idag bor inom det geografiska
området Linero – Råbylund har sin skolgång på Vikingaskolan från
förskoleklass. Beslutet gör det möjligt för barnen att även kommande
år börja på Vikingaskolan. Barn- och skolnämnden har antagit som
inriktning att närhet till sin skola i yngre åldrar är viktigt.

Ärendet
Barn- och skolförvaltningen har ett behov av utökad kapacitet inom
skolområdet LTÖ. Barn- och skolnämnden har i december 2018
fattat beslut om en ny lokalplan som anger att Vikingaskolan ska
omorganiseras till en skola med årskurs F-6. Vikingaskolan har
utretts och diskuterats utan att slutgiltiga beslut fattats de senaste
åren. Skolan tar idag emot tre förskoleklasser årligen och det gör att
antalet klasser på skolan växer. I avvaktan på beslut kring ett
investeringsprojekt på Vikingaskolan måste det ökande antalet
elever hanteras. Inom området Linero – Råbylund finns ytterligare
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en skola med årskurs F-3 planerad inom det nya bostadsområdet
Råbylund. Då inget projekt beräknas vara färdigt inom en
treårsperiod finns det ett behov av tillfäliga lokaler på Linero –
Råbylund. Projektet är initierat inom ramen för arbetet i
lokalgruppen. Då byggprojekt på Linero – Råbylund senarelagts har
möjligheter till etablering av tillfälliga lokaler utretts.
Lokalbehovet för Vikingaskolan beskrivs nedan i antal klasser över
kommande år. Den etablering som nu görs bedöms klara behovet för
läsåren 2019 och 2020.
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Serviceförvaltningens utredning
Idag står befintliga Cramopaviljonger på prickad mark på
Vikingaskolans tomt. Utifrån dialog med bygglovshandläggare tillåts
ansökan om ett nytt tidsbegränsat bygglov för samma placering,
samt även utökning till två plan. I bifogad skrivelse Beställning
Paviljonger Vikingaskolan 2018-12-17 redogörs för 3 alternativa
möjligheter till etablering av tillfälliga lokaler.
Utvärdering av alternativ
I bifogat material redogörs för hela den värdering som
serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningen gjort av
alternativen. Barn- och skolförvaltningen och serviceförvaltningen är
eniga om att alternativ 3 ska förordas.
Hyran för paviljonger enligt alternativ 3 uppgår till 1 602 000 kr.
Alternativ till investeringen
Barn- och skolförvaltningen har övervägt skollokalerna på hela
området LTÖ samt centrala delar av Lund. Förvaltningens
bedömning är att det saknas kapacitet inom årskurs F-3 inom
området Lindero – Råbylund. Det finns inte tillräcklig kapacitet i
närområdet som skulle kunna användas för de elever som
efterfrågar plats. Konsekvensen om investeringen inte genomförs är
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att elever får en längre skolväg och att det krävs större omflyttningar
av elever inom centrala lund för att skapa kapacitet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att
att

hos kommunstyrelsen beställa paviljonger enligt alternativ 3
som finns beskrivet i Barn- och skolförvaltningens skrivelse
Beställning Paviljonger Vikingaskolan 2018-12-17.
hos kommunstyrelsen begära utökad lokalram för
tillkommande lokalkostnad.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen
Utbildningschef
Akten

