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Ramprogram grundskola
Ärendebeskrivning
Då Alingsås kommun är en tillväxtkommun innebär det ett fortsatt behov av fler förskole- och
skolplatser. För att möta detta behov och samtidigt förbättra arbetsmiljön och lärmiljöer som
bättre stödjer undervisning och lärande behöver fler förskolor och skolor byggas eller byggas
om inom de kommande åren. Det nuvarande fastighetsbeståndet inom grundskolan är av
blandad karaktär med både nya och äldre byggnader, det skiljer drygt 100 år mellan de
äldsta skolbyggnaderna och de senast byggda.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 2017-05-16, § 59 att ramprogram, som ska ge
stöd och vägledning till kommande byggprojekt inom förskola/skola i kommunen, ska tas
fram. Ramprogrammet ska skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer kring
funktioner vid planering och projektering av förskolor och skolor, så att de uppfyller
verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer samt tekniska kraven på
en acceptabel nivå. Lokalerna ska samtidigt vara yteffektiva och hållbara över tid utifrån
pedagogik, arbetssätt och förändringar i barn- och elevunderlag.
Aktuellt ärende avser ramprogram för grundskola.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit fram förslag till ett ramprogram. Ramprogrammet ska användas som
en riktlinje vid större om-, till- och nybyggnationer av grundskolor i Alingsås kommun. Det ska
vara ett stöd för att garantera en jämförbar standard i kommunens skolor. Ramprogrammet
kan även spara tid vid genomförandet av projekt och förenkla samspelet beställare/utförare
och därigenom minska kostnader och effektivisera processer.
Ramprogrammet riktar sig till personal inom barn- och ungdomsförvaltningen som
kommer i kontakt med ny- och ombyggnadsprojekt. Det är också avsett för andra aktörer
inom kommunen och kommunala bolag såsom projektledare och arkitekter samt andra
konsulter och entreprenörer som har i uppdrag att planera eller genomföra projekt för barn
och elever i Alingsås kommun.
Ramprogrammet ska genomsyras av såväl ekonomisk, ekologisk och pedagogisk hållbarhet,
vilket innebär att vara sparsam med både mänskliga och materiella resurser. En skollokal är
en långsiktig investering och en ny skola ska utformas så att den klarar såväl dagens som
morgondagens organisatoriska och pedagogiska utmaningar. Det behöver finnas möjligheter
att inom ramen för skolans inre och yttre miljö påverka lärmiljöerna utifrån pedagogik,
arbetssätt och gruppstorlek.

Ekonomisk bedömning
En förstudie görs inför varje byggprojekt. Byggnadens utformning får vägas mot
personalekonomiska förutsättningar och arbetsmiljö, samt att samordningsvinster måste
beaktas i förstudie och projektering.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa ramprogram för grundskola som
vägledning för om-, till- och nybyggnation av grundskolor.

Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden översänder Ramprogram för grundskola till Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöskyddsnämnden och Alingsåshem för
kännedom.

Helena Balte
Förvaltningschef

Linda Brodén
Lokalcontroller

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-01

