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Behov av om- och tillbyggnad av Kyrkskolan 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2014 redogjorde 

fastighetsavdelning ärendet ”Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan”. På 

sammanträdet fattade kommunstyrelsen bland annat beslut om att utöka 

investeringsbudgeten från 75mkr till 140mkr, varav 65mkr omfördelades från 

Drakskeppsskolan. Då bygglovet överklagades till mark- och miljödomstolen har 

kommunen ej kunnat utföra den tilltänkta om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan.   

 

Nu har beslut kommit från mark- och miljödomstolen och bygglov har beviljats. 

Projektet bör därför återupptas för att slutföras.  

  

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden föreslår fullmäktige besluta 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna beskrivet behov av om- och 

tillbyggnad av Kyrkskolan enligt förslag i tjänsteutlåtande daterat 2018-04-25. 
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Ärendet 

 

Bakgrund 

Kyrkskolan som är en kommunal verksamhet, består idag av en 

huvudbyggnad, annexet Linden och två inhyrda paviljonger.  

 Huvudbyggnaden är byggd år 1911 

 Annexet Linden är byggd år 1969 

 Paviljong Kastanjen är inhyrd sedan år 1992  

 Paviljong är inhyrd sedan år 2016 

 

Det finns särskilda behov av renovering av de befintliga lokalerna.  

 

Skolan är ursprungligen planerad för 225 skolelever men 2014 fattade 

kommunen beslut om att utöka skolans kapacitet till 350 skolelever.  

 

Nuläge 

Sedan bygglov beviljats har fastighetsavdelningen tillsammans med 

projekteterande konsulter granskat och uppdaterat tidigare framtagna handlingar 

för att säkerställa att nu gällande myndighetskrav uppfylls och att miljöbyggnad 

silver uppnås.  

 

Även om antalet folkbokförda 6-12 åriga barn i Täby Kyrby väntas sjunka de 

närmaste åren, anses skolan vara av stor betydelse för området på såväl kort 

som lång sikt. 

 

Projektet 
Projektet planeras att genomföras i 2 etapper, etapp 1 omfattar om- och 

tillbyggnad av annexet Linden och etapp 2 omfattar renovering av 

huvudbyggnaden. Vid en indelning i två etapper kan ytterligare tillfälliga 

paviljongsuppställningar undvikas och skolan kan fortsätta i sina nuvarande 

lokaler fram tills den nya skolbyggnaderna är färdigställd. 

 

Friytor utomhus för skolgård bedöms till ca 17 m2/skolelev.  

 

Tid Tider för respektive skede i bygg-

processen: 

Tid för politiska beslut och upphandling 

enl. LOU: 

Q1-Q2 -18 Granskning & omprojektering bef. handlingar  

Q2 -18  BGN och KS: Nytt genomförandebeslut  

2018-2020 Upphandling och Produktion  

januari 2021 Inflyttning  

2021  Avetablering paviljonger?  Slutredovisning 
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Ekonomiska aspekter 

 

  
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan 
 

Yta, BTA 6 750 m2 

Projektkostnad 152 mnkr motsvarande 22 518 kr/m2 

  

 

I verksamhetsplan 2018 är investeringen ”Om- och tillbyggnad Kyrkskolan” på 

140 mnkr. Nu framtagen kalkyl visar på en bedömd projektkostnad om 152 mnkr.  

 

Preliminär årskostnad för Kyrkskolan efter investering är ca 9,5 mnkr.  

Hyreskostnaden för Kyrkskolan kommer sannolikt att beräknas enligt den nya 

hyressättningsmodellen som är under framtagande. 

 

Till projektkostnaden och årskostnad tillkommer verksamhetsinventarier som t.ex. 

lös inredning, AV-utrustning, wifinät och mobilnät. I verksamhetsplan 2018 avser 

investeringen ”Inventarier nya skolor och förskolor” inventarier till 

Hägerneholmsskolan. Investeringen behöver justeras och i likviditetsplanen 

2019-2020 avse även nya inventarier till Kyrkskolan. Totalt bedöms kostnaden till 

ca 17,5 mnkr för Kyrkskolan. 
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