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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

Kommunstyrelsen
§ 53

Dnr 2019-00048

Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan i budget 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hantera hemställan i samband med framtagande
och beslut av budget 2020.
Jäv
Erik Andersson (V) anmäler jäv.
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med ett beslut om att
äska medel för lokalanpassningar på Stjärneboskolan i budget 2020, § 8/2019.
Efter att beslutet inkom har ett ordförandebeslut tillkommit med nytt ekonomiskt
underlag.
Bildningsnämnden beslutade i februari 2018 att ge förvaltningen ett
utvecklingsuppdrag gällande samverkan mellan Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och Kinda Lärcentrum. Förvaltningen fick också i uppdrag att
se över lokalfrågan och möjligheter till eventuell samlokalisering. I ett tidigare
skede gav kommunchef verksamheterna i uppdrag att se över användandet av
externa lokaler, då kommunen själv hade tomma lokaler.
Utredning har genomförts av berörda chefer och arbetet med att stärka
samverkan har fortgått. Parallellt har en mer omfattande utredning av lokalfrågan
genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen då behovet av gemensamma
lokaler påverkar möjligheten att samverka. Den lokal som har identifierats möjlig
är Stjärneboskolan och en investeringskalkyl har tagits fram. Investeringen medför
en besparing för kommunen då kostnaderna för investeringar och drift understiger
den hyra som idag betalas till extern fastighetsägare. Genom en lokalmässig
sammanslagning kan arbetet med samarbetet mellan enheterna Kinda Lärcentrum
och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ta ytterligare steg framåt. Det finns
även andra samverkansparter på området såsom familjeteam, LSS-verksamhet och
individ och familjeomsorg.
Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan föreslå hänskjutas till
framtagandet och beslut av budget 2020. Enskilda äskande inför budgetarbetet
brukar inte hanteras innan beslut av budget i sin helhet.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterad 2019-03-21
Bildningsnämnden § 8/2019
Tjänsteskrivelse bildningsnämnden
Ordförandebeslut angående komplettering
Kompletterad projektbudget
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Datum

Diarienummer

2019-03-21

KINKS 2019-00048

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan i budget 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hantera hemställan i samband med framtagande
och beslut av budget 2020.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med ett beslut om att
äska medel för lokalanpassningar på Stjärneboskolan i budget 2020, § 8/2019.
Efter att beslutet inkom har ett ordförandebeslut tillkommit med nya ekonomiska
underlag.
Bildningsnämnden beslutade i februari 2018 att ge förvaltningen ett
utvecklingsuppdrag gällande samverkan mellan Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och Kinda Lärcentrum. Förvaltningen fick också i uppdrag att
se över lokalfrågan och möjligheter till eventuell samlokalisering. I ett tidigare
skede gav kommunchef verksamheterna i uppdrag att se över användandet av
externa lokaler, då kommunen själv hade tomma lokaler.
Utredning har genomförts av berörda chefer och arbetet med att stärka
samverkan har fortgått. Parallellt har en mer omfattande utredning av lokalfrågan
genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen då behovet av gemensamma
lokaler påverkar möjligheten att samverka. Den lokal som har identifierats möjlig
är Stjärneboskolan och en investeringskalkyl har tagits fram. Investeringen medför
en besparing för kommunen då kostnaderna för investeringar och drift understiger
den hyra som idag betalas till extern fastighetsägare. Genom en lokalmässig
sammanslagning kan arbetet med samarbetet mellan enheterna Kinda Lärcentrum
och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ta ytterligare steg framåt. Det finns
även andra samverkansparter på området såsom familjeteam, LSS-verksamhet och
individ och familjeomsorg.
Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan föreslå hänskjutas till
framtagandet och beslut av budget 2020. Enskilda äskande inför budgetarbetet
brukar inte hanteras innan beslut av budget i sin helhet.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterad 2019-03-21
Bildningsnämnden § 8/2019
Tjänsteskrivelse bildningsnämnden
Ordförandebeslut angående komplettering
Kompletterad projektbudget

Kinda kommun
Kommunstyrelsen

Datum

2019-03-21

Syfte
Hantera bildningsnämndens äskande av medel i budget 2020.
Önskad effekt
Hänskjuta äskandet till beslut om budget 2020.
Berörda
Bildningsnämnden
AMI
KLC

Samråd
Ekonomiska konsekvenser/finansiering
Ekonomiska konsekvenser framgår i projektbudgeten.
Konsekvenser barnperspektiv
Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet
Miljökonsekvenser
Samverkan (MBL)
Genomförande
Uppföljning
Äskandet följs upp i budget 2020.
Återrapportering
-

Beslutet ska skickas till
Bildningsnämnden
Akten
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Bildningsnämnden
§8

Dnr 2018-00044

Utvecklingsuppdrag AMI och KLC
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avsätta medel för lokalanpassning på
Stjärneboskolan i investeringsbudget 2020.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden
att genomföra arbetet med lokalanpassning på Stjärneboskolan.
Protokollsanteckning
En protokollsanteckning lämnades in av: Ann Bergman Gustavsson (M), Jan-Erik Molander
(M), Mikael Lindell (SD) och Mats Åsenfalk (SD). ”Vi yrkar att nuvarande lokal för motion och
idrott behålls för nuvarande ändamål och uthyrning”. Se bilaga.
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade i februari 2018 att ge förvaltningen ett utvecklingsuppdrag
gällande samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten och Kinda
Lärcentrum. Förvaltningen fick också i uppdrag att se över lokalfrågan och möjligheter till
eventuell samlokalisering. I ett tidigare skede hade kommunchef givit verksamheterna i
uppdrag att se över användandet av externa lokaler då kommunen själv hade tomma
lokaler.
Utredning har genomförts av berörda chefer och arbetet med att stärka samverkan har
fortgått. Parallellt har en mer omfattande utredning av lokalfrågan genomförts av
samhällsbyggnadsförvaltningen då behovet av gemensamma lokaler påverkar
möjligheten att samverka. Den lokal som har identifierats möjlig är Stjärneboskolan och
en investeringskalkyl har tagits fram. Investeringen medför en besparing för kommunen
då kostnaderna för investeringar och drift understiger den hyra som idag betalas till
extern fastighetsägare. Genom en lokalmässig sammanslagning kan arbetet med
samarbetet mellan enheterna KLC och AMI ta ytterligare steg framåt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-05
Investeringskalkyl
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Kinda Lärcentrum
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
____

Justerandes signatur

Projektsammanfattning
Prisläge/kalkyldatum
2019-01-01

Beställande Nämnd:

Bildningsnämnd

Beräknat Startdatum
2020-01-10
Beräknad projekttid
12 månader
Internränta
1,50%
Finansiering av driftkostnad

Projektbenämning
Stjärnebo Lärcentrum
Investeringskategori
Strategisk investering
Ansvarig Tjänsteman
BN Fövaltningschef
Projektledare
Ida Härnström
Förvaltningens förslag
Projektutgifter

Utökad ram efter färdigställande
Utökad ram under projekttid
Befintlig ram

SANT
FALSKT
FALSKT

Ombyggnad inkl bjälklag
(tkr) Driftkostnad

Förstudie / Projektutvecklling
Byggherre
Entreprenad
Inventarier
Konst
Markpris
Investeringsbidrag
Återställning

0
2 000
9 600
0
0
0
0
0

(tkr)

Mediaförsörjning
Skötsel av anläggning
Planerat underhåll / år
Driftintäkter
Kapitalkostnad

400
60
40
0
625

Förändrade
verksamhetskostnader

0

Summa driftkostnad

1 125 tkr

Förändrad driftkostnad jmf innan projekt
Mediaförsörjning
Skötsel av anläggning
Planerat underhåll / år
Driftintäkter
Kapitalkostnad / Hyra
Förändrade
verksamhetskostnader

Summa investering

-71
18
40
250
-721

0

11 600 tkr Förändrad driftkostnad

Behov tillfällig driftbudget under projekttid
Behov budgetram efter färdigställande

-484 tkr
0
-484 tkr

Hantering av eventuell befintlig anläggning
Förvaltningens förslag

0

(Budget påverkas ej)

Behov ökad/minskad driftbudget anläggningsägare
Behov tillfällig driftbudget anläggningsägare

tkr
tkr
2019-03-14

Projektsammanfattning

Sammanfattande Projektbeskrivning
Kalkylerad projektkostnad avser en ombyggnad av befintliga stjärneboskolan. Lokaler består idag av
gymnastiksal med tillhörande omklädningsutrymmen samt grupprum och kontor. Behovet för Kinda
lärcentrum är klassrum, grupprum och kontor.
För att uppfylla behovet av lokaler planeras en byggnation av ett nytt bjälklag över befintlig gymnastiksal.
Gymnastiksal kommer forsättningsvis kunna nyttjas för mindre grupper, beakta lägre takhöjd.
Installation av hiss för ökad tillgänglighet i byggnaden, kan kräva installation av två hissar. Svårt att uppnå
att de båda huskropparna byggs ihop och ger möjlighet för att transportera sig mellan plan och
huskroppar.
Ombyggnaden avser 1300 kvm samt nytt bjälklag på 240 kvm.
BBR krav på skollokaler kräver takhöjd på 2,7 meter, detta är ej möjligt att uppnå i den del som är
omkldäning idag. Plan två över gymnastiksal beräknas kunna uppfylla takhöjd på 2,70, för att uppfylla BBR
krav kommer undertak ej kunna monteras vilket medför synliga installationer.

Sammanfattning bakgrund/behovsanalys
Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för samverkan
mellan Kinda Lärcentrum (KLC) och Arbetsmarknads- och integrationenheten (AMI), detta har genomförts
under hela 2018. Förutsättningarna har visat sig vara goda och arbetet har påbörjats. En identifierad
framgångsfaktor är att samordna sig även lokalmässigt då målgruppen - elever och deltagare - till stor del
är densamma. En samlokalisering skulle därmed möjliggöra samverkan på ett helt annat sätt än idag då
det är längre mellan lokalerna. En ombyggnation av Stjärneboskolan skulle ge positiva effekter såväl på
verksamhetens kvalitet samt kostnadsnivån.

Sammanfattning alternativa lösningar (inklusive 0-alternativ)
Alternativ 0 - Fortsatt förhyrning av lokaler i Regenten. Kvarstår driften av Stjärneboskolan.
Alternativ 1 - Ombyggnad av befintliga lokaler samt nybyggnad av bjälklag över gymnastiksal.
Alternativ 2 - Ombyggnad av befintliga lokaler exklusive gymnastiksal.

2019-03-14

Budgetkalkyl Drift

Budget idag

Anläggningskostnader resp
alternativ (tkr)
Mediaförsörjning
Skötsel av anläggning
Planerat underhåll / år
Driftintäkter
Kapitalkostnad / Hyra

Alternativ 1

Alternativ 2

400
60
40

Alternativ 0

400
60
40

471
42

625

447

-250
1 346

1 125

947

1 609

Förändrade verksamhetskostnader
Personalkostnader
Omkostnader

Summa driftkostnad

Tillfälliga kostnader under projekttid
Alternativ 1

Alternativ 2

Tillfälliga lokaler
Planarbete
XXX
XXX
XXX
Förvaltningens förslag

Alternativ 1

Budgetkalkyl drift befintlig anläggning
I vissa fall påverkas befintlig anläggning av projektbeslutet
Hantering av befintlig anläggning
Hyra ut
Driftkostnad
Driftintäkt
Tillfällig kostnad
Tillfällig intäkt

Summa

0

Benämning
Riva

Sälja

Outnyttjad

0

0

0

Förvaltningens förslag
Avskrivningstid (år)
Återbetalningstid
Avskrivning år 1
Ränta år 1
Projektsumma

Projektbudget Stjärnebo 2 alt

23
15
451
174

23
10
325
122

11 600

8 140

2019-03-14
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Diarienummer
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KINBN 2018-00044

Bildningsnämnden
Bildningsförvaltningen
Sara Frank
Kommunfullmäktige

Utvecklingsuppdrag AMI och KLC
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige avsätta medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan
i investeringsbudget 2020.
Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra arbetet med lokalanpassning på Stjärneboskolan.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade i februari 2018 att ge förvaltningen ett
utvecklingsuppdrag gällande samverkan mellan Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och Kinda Lärcentrum. Förvaltningen fick också i uppdrag att
se över lokalfrågan och möjligheter till eventuell samlokalisering. I ett tidigare
skede hade kommunchef givit verksamheterna i uppdrag att se över användandet
av externa lokaler då kommunen själv hade tomma lokaler.
Utredning har genomförts av berörda chefer och arbetet med att stärka
samverkan har fortgått. Parallellt har en mer omfattande utredning av lokalfrågan
genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen då behovet av gemensamma
lokaler påverkar möjligheten att samverka. Den lokal som har identifierats möjlig
är Stjärneboskolan och en investeringskalkyl har tagits fram. Investeringen medför
en besparing för kommunen då kostnaderna för investeringar och drift understiger
den hyra som idag betalas till extern fastighetsägare. Genom en lokalmässig
sammanslagning kan arbetet med samarbetet mellan enheterna KLC och AMI ta
ytterligare steg framåt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Investeringskalkyl
Syfte
Syftet med utvecklingsuppdraget är att förbättra samverkan mellan Kinda
Lärcentrum (KLC) och Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) då de i hög
utsträckning arbetar med samma målgrupp och det finns samordningsvinster att
göra, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Syftet med att även lokalmässigt slås
samman har i utredningen lyfts som avgörande för att nå ända fram i det arbetet.
Önskad effekt
En mer effektiv och kvalitativ verksamhet

Kinda kommun
Bildningsnämnden

Datum

2019-02-05
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Berörda
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Kinda Lärcentrum
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Samråd
Samråd har genomförts med berörda
Ekonomiska konsekvenser/finansiering
Den ekonomiska vinsten beräknas till ca 500tkr per år.
Samverkan (MBL)
Samverkan har genomförts den 25/2 2019
Genomförande
2019: lokalplan och ritning över ombyggnationen genomförs. Bygglov behöver
vara färdigt under 2019. Förfrågningsunderlag för upphandling behöver gå ut
under hösten 2019.
2020: byggnation
Kinda Lärcentrums kontrakt går ut den sista december 2020 och inflytt i de nya
lokalerna behöver alltså göras före detta.

Återrapportering
Till nämnd under processen

Eva Holm
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

Sara Frank
Kvalitetssamordnare
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