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Kommunstyrelsen

Skollokaler SG/Södra Viken - Investeringsprojekt Igångsättning
KS2020/639/03
Förslag till beslut
1 Igångsättning beviljas av investeringsprojektet Skollokaler SG/Södra
Viken.
2 Sunne Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med skolledningen
planera för och prioritera behovet av lokaler så att budgetramen om 32 mkr
hålls.
3 Sunne Fastighets AB ansvarar för hela planerings- och byggprocessen.
4 Avsikten är att starta verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler ht 2021.
5 Lokalen anpassas efter utbildningens behov och rymmer ett utökat
elevintag på Fordons- och transportprogrammet från till 32 till 48 platser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till skolchefen att tillsammans
med Sunne Fastighets AB starta förprojektering av för ta fram ett förslag
på ändamålsenliga skollokaler utifrån behov i befintlig verksamhet samt
med ett utökat elevintag på Fordons- och transportprogrammet vid
SG/Södra Viken (kommunstyrelsen 2020-01-28, § 21).
Genom samarbete med Byggdialog finns ett förslag på lokal, som ligger till
grund för kommande byggnation.
Investeringsmedel för projektet finns avsatta i investeringsbudgeten för
2020-2022 med totalt 32 mkr.
Utredning av ärendet
Utbildningen inom FT-programmet saknar möjligheter att bedriva
undervisning inomhus för tvättning, smörjning och enklare service av
lastbilar. Undervisningen ingår i gymnasieprogrammets kursplan och görs
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nu utomhus, när vädret tillåter. Skolan är i stort behov av nya
undervisningslokaler för att kunna uppfylla gymnasieprogrammets krav.
Utrymmen för omklädning har varit en brist en längre tid. En stor andel av
eleverna måste göra sina klädombyten stående i nedre korridoren utan
möjlighet till enskildhet.
Skolan har ett stort behov av nya lokaler för personbilsverkstaden,
lokaliserad i skolans ladugård sedan 1947, och är inte byggd för dagens
behov av ventilation, bärighet i golv och takhöjd för billyft.
De befintliga undervisningslokaler som finns idag är otillräckliga även
utan ökat elevintag. I gymnasielängan saknas exempelvis tillgång till
grupprum.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse
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