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Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 16.00-17.30 
 

Beslutande Ritha Sörling, (s), ordförande 
Kenth W Johansson, (m) 
Birger Antonsson, (s) ers A Hult (s) 
Allan Myrtenkvist, (s) 
Olle Samuelsson, (c) 
Siv Ighe, (v) 
Marguerite Wase, (hob) ers S Jansson (hob) 
 
 
 
 

Övriga deltagande Marjo Pruuki, (s) 
 Monika Eriksson, (s) 
 Silke Krips, (m) 
 Madeleine Hautamäki, (c) 
      Elisabeth H Solberg, förvaltningschef/sekreterare 
 
Utses att justera Allan Myrtenkvist 
  
Justeringens  
plats och tid 

Förvalningskontoret 2009-10-19 

  
 
 Sekreterare  .....................................  Paragrafer 89-91 
  Elisabeth H Solberg 
 
 Ordförande  .....................................  
  Ritha Sörling 
 
 Justerande  .....................................  
  Allan Myrtenkvist 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ   Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-10-14 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-10-20 anslags nedtagande  2009-11-11 
    
 
Förvaringsplats  
för protokollet   Kommunhuset Hällefors    
 
Underskrift   .......................................................  
  Elisabeth H Solberg 
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  § 89 
 

Tid och plats för justering av protokollet 
 
Beslutas att protokollet justeras 2009-10-19 på förvaltningskontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 90 
 
Val av justerare 
 
Beslutas att utse Allan Myrtenkvist (s) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 91 
 
Alternativa lösningar gällande byggnationen av skola 2010, 
dnr 26.07/600 
 
Sammanfattning 
I december 2008 fattade kommunstyrelsen beslut om att bygga 
skola 2010 och att avsätta 69 miljoner kronor till denna investe-
ring. I planeringen har byggandet av skolan delats in i tre olika 
etapper, varav upphandlingen av etapp ett har påbörjats. I sam-
band med att anbuden till denna etapp inkom blev det tydligt att 
kalkylen för skola 2010 troligtvis är för lågt räknad. 
Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att se över ritningarna för 
att minska antalet kvadratmeter samt att återkomma med nya 
förslag. I enlighet med detta uppdrag har två nya ritningsförslag 
för skola 2010 tagits fram, alternativ A och alternativ B.  I 
samband med att de två nya förslagen presenterades fick för-
valtningschefen i uppdrag att, utifrån pedagogiska utgångs-
punkter, besluta vilket alternativ förvaltningen vill förorda 
kommunstyrelsen att besluta om. Beslutet om vilket av de två 
alternativ till skolbyggnad som kommer att förverkligas är ett 
principiellt viktigt politiskt beslut, därför har Bildningsförvalt-
ningen valt att ta fram ett förslag till beslut i Bildnings-
nämnden.   
 
 
Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta: 
 
-  att förorda kommunstyrelsen att besluta bygga skola 2010 i   
    enlighet med alternativ B.  
 
Kostnader 
Beräkningarna visar att alternativ A kommer att kosta drygt 74 
miljoner kronor och alternativ B kommer att kosta drygt 73 
miljoner kronor.  I tillägg till detta kommer diverse omkostnader 
som beräknas uppgå till ca 4 miljoner kronor. Kostnaderna för 
den planerade gymnastikbyggnaden beräknas till 10 miljoner 
kronor och ligger utöver de ovan redovisade kostnaderna. Detta 
innebär att varken alternativ A eller alternativ B är möjliga att 
bygga precis så som de presenterats i underlaget. Ytterligare 
neddragningar av den totala ytan måste göras för att komma ner 
till budgeterad kostnad 69 miljoner.  
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§ 91 forts 
 
Slutsats 
Utifrån ett rent pedagogiskt perspektiv, som innebär att skola 
2010 utvecklas till en skola som i högre utsträckning arbetar 
med samverkan mellan olika ämnen, med temainriktade arbets-
sätt och där praktisk-estetisk verksamhet och kultur verkar i ett 
samspel som utgör en naturlig del av skolans arbete, så anser 
Bildningsförvaltningen att de pedagogiska fördelarna med 
alternativ B överväger. 
 
Under ärendets behandling lämnas en skrivelse från Kultur-
skolans personal. 
 
Utredningsmaterialet finns på Bildningsförvaltningen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-  förorda Kommunstyrelsen att besluta om byggande av Skola  
    2010 i enlighet med alternativ B. 
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