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Dnr 2019/91 291 KS

Avstämningsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna resultatet av Fas 1”behovsanalys”.

att

besluta att starta Fas 2 ”projekteringen”. Projektledaren med konsulter tar
fram rambeskrivningar som ligger till grund för upphandlingen.

att

ny reviderad tidsplan ska presenteras styrgruppen vid nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 56 (Dnr 2015/217 291 KS) att uppdra
till kommunstyrelsen att besluta om budget, finansiering av projektet, upphandlingsform och genomförande inklusive tillsättning av styr- och arbetsgrupper.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-04 § 147 att kommunstyrelsens arbetsutskott med utbildningsnämndens arbetsutskott som adjungerande är
styrgrupp för projektet; nybyggnation Åkerboskolan. Arbetsgrupp består av kommunchef Jens Odevall (sammankallande), fastighetsstrateg Maria Drott, utbildningschef Roland Hybelius, rektor Eva-Lena Lindster Norberg, samt fackliga ombud Anna Sahlström och Annika Modig.
Styrgruppen har haft sammanlagt 8 avstämningsmöten med arbetsgruppen för information och för projektet betydande ställningstaganden.
Arbetsgruppen har enligt processbeskrivningen för Fas 1, arbetat med det av styrgruppen antagna funktionsprogrammet tillsammans med arkitektfirman Atrio. Arbetet har resulterat i en programhandling för en nybyggd F-9 skola, planerad för 175
elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Programmet innehåller
också förslag på att tidigare biblioteksbyggnad (Hus D) byggs om och anpassas till
fritidsgård, musiksal och kulturskola.
Arbetsgruppen har haft 10 möten varav 2 har varit med all personal. Däremellan
har det hållits möten mellan konsulter, fackliga, ämnesansvariga och chefer för
verk-samheter.
Resultatet av arbetsgruppens arbete har mynnat ut i en programhandling som
verk-samheterna har varit delaktiga i. Bedömningen är att programskissen avviker i
för-hållande till funktionsprogrammet med tillkommande ytor enligt följande;
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-

Arbetsrum för personal cirka 100 m2

-

Elevytor cirka 150 m2 (hemvisterna)

-

Storkök cirka 35 m2
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Teknikrum cirka 60 m2

Totalt beräknas lokalarean för nya byggnaden plus om-byggnad av byggnad D blir
3145 m2.
Slutlig beräknad byggnadsyta för nybyggnaden är 3190 m2och ombyggnadsyta
250 m2.
Sammanslagen BTA: 3440 m2

Observera att ombyggnad av Hus D till fritidsgård/musiksal och kulturskola omfattar ca 250 m2 och ingick inte i ur-sprungligt funktionsprogram.
Beslutsunderlag
Åkerboskolans programskisser FK2020-06-18 (biläggs ärendet samt redovisas på
mötet).
Styrgruppen ska besluta om programhandlingen ska ligga till grund för nästa fas i
projektet, Fas 2;
Mindre del av arbetsgruppen som tillsammans med projektledaren omformulerar
verksamhetens önskemål/krav i olika rambeskrivningar som ligger till grund för själva upphandlingen.
Bedömning
Bedömningen är att programskissen är noga genomarbetad utifrån funktionsprogrammet och alla verksamheternas speciella funktioner. Resultat är en bättre och
mer sammanhållen och effektiv lösning vilket i sig får synergier på aspekter som
arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel.
Frågor finns att utreda vidare som t.ex. miljöhus, omgivande mark, trafik och parkeringsbehov, lek- och idrottsytor (finns delvis beskrivet i funktionsprogrammet).
Placeringsmöjligheterna på tomten begränsas av att de befintliga byggnaderna ska
behållas under hela byggprocessen, trots att huvudbyggnaden till stora delar rivits
efter branden. I öster begränsas den byggbara marken av Elsäkerhetsverkets och
Strålskyddsmyndighetens rekommendationer om säkerhetsavstånd till kraftledning.
En geoteknisk undersökning bör göras för dagvattenhantering och övriga markförhållanden.
En energiberäkning på uppvärmning från befintligt fjärrvärmeverk alternativt luftvärme/bergvärme i kombination med solceller bör utredas för långsiktigt minskad
driftskostnad och klimatpåverkan.
En kostnadskalkyl för hela projektet bör tas fram av kalkylator och en budgetplanering för eventuella framtida lån bör påbörjas på ekonomiavdelningen.
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Konsekvensanalys
Investeringen tenderar att bli hög per elev jämfört med om elevantalet skulle varit
högre men byggnaden servar inte bara skolans behov. Storöket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat.
Biblioteket med ”meröppet” är tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård och kulturskola är tillgängliga utöver skolans öppettider.
Entreprenaden kan behöva utföras i etapper på grund av begränsningar vilket kan
medföra längre färdigställandetid och att investeringen fördelas under flera år.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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