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Begäran om extra medel för ökade lokalkostnader 
inom grundskolan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för 

etablering och avetablering av modul vid 

Gäddgårdsskolan/Nybyholmskolan för 600 tkr. 

Finansieringen sker via kommunstyrelsen oförutsett 2022. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för hyra 

av modul vid Gäddgårdsskolan för år 2022 med 200 tkr. 

Finansieringen sker via kommunstyrelsen oförutsett 2022. 

3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om extra medel för 

ökade hyreskostnader från och med 2023 avslås och eventuellt 

ytterligare medel får hanteras i Strategisk och ekonomisk plan 

2023–2025. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut i juni 2022 begärt extra 
medel för ökade lokalkostnader inom grundskolan.  

Tidigare i år har nämnden av kommunstyrelsen fått medel för ökade 
lokalkostnader i samband med flytt av särskolan till 
Engelbrektsskolan för år 2022. Nu vill nämnden ha motsvarande 
medel för helår även efter 2022, 1 390 tkr. Nämnden vill även få 
utökad ekonomisk ram för modulbyggnad vid Gäddgårdsskolan 
med 64 500 kronor per månad. Dessutom vill nämnden ha medel för 
avetablering av en modul vid Gäddgårdskolan och etablering av 
densamma på Nybyholmsskolan.  

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare 
lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess 
att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar.  

Nybyholmsskolan behöver mer lokaler för att säkerställa en god lär- 
och arbetsmiljö för elever och medarbetare. En skolmodul behöver 
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därför etableras för att tillskapa fler lokaler på skolan. Avetablering 
och etablering av modulen beräknas kosta 600 tkr. 

Den ekonomiska ramen för år 2023 beslutas av kommunfullmäktige i 

november 2022 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. 

Eventuella ytterligare medel från 2023 får hanteras i beslutet om 

Strategisk ekonomisk plan. Om barn- och utbildningsnämnden ska 

få extra medel för hyreskostnader 2022 och etableringskostnader så 

kan kommunstyrelsen finansiera detta genom disposition av 

kommunstyrelsens oförutsedda medel 2022. 
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