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Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan – beslut om start av
projekt enligt PM 2013-08-15

Sammanfattning
Kyrkskolan är i behov av en omfattande renovering och en kapacitetsökning.
Ett förfrågningsunderlag är under framtagande, färdigställt 2013-09-30.
Programmet omfattar en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-6 med 2
paralleller samt fritidshem och fritidsverksamhet för totalt 350 elever.
Projektet omfattar totalt 3 800 m2 BTA, varav 1 800 m2 utgörs av nybyggnad och
1 800 m2 består av en ombyggnad. Inflyttning planerad till HT2015.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget för omoch tillbyggnaden av Kyrkskolan enligt PM Om - och tillbyggnad
Kyrkskolan 2013-08-15.
2. Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
investeringsbudgeten utökas från 65 mnkr till 140 mnkr för genomförandet
av om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan.

Ärendet
År 2005-06 gjordes en översyn av kommunens skolkök i samband med att
skolmåltidsproduktionen skulle upphandlas. För Kyrkskolan konstaterades att det
inte var möjligt att åstadkomma ett acceptabelt skolkök inom den befintliga yta
som köket disponerade.
2010 gav utbildningschefen klartecken för att göra en studie över hela skolan för
att finna en lösning på köksproblematiken – men också för att se om det fanns en
lösning för skolans övriga funktionella och tekniska problem. Arbetet finns
dokumenterat i en rapport ”Förnyelse av Kyrkskolan”. I och med införandet av
LGR11, innebär det att årskurs 6 enligt ny läroplansstruktur ska organiseras ihop
med årkurs 4-6. En ny skolorganisation med förskoleklass och årskurs 1-6 måste
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införas senast till läsåret 2015/16. Detta medför att Kyrkskolan behöver utökad
kapacitet från dagens 225 eleverplatser till 350.
2012 beslutade tf. utbildningschef att inriktningen för Kyrkskolan behövde ses
över med anledning av befolkningsprognoser med en hög förväntad elevökning i
Täby kyrkby och en ändring av skolans organisation i enlighet med den nya
skollagen. Kapaciteten för skolan behövde ökas och övriga funktioner på skolan
behövde ses över. Ett nytt lokalprogram för Kyrkskolan togs fram. Programmet
tillsammans med en organisationsskiss presenterades för tf. utbildningschef och
har legat till grund för fortsatt projektering.
Förfrågningsunderlaget är under framtagande och kommer att vara färdigställt
2013-09-30. Det omfattar en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-6 med
två paralleller och samt fritidshem och fritidsverksamhet för totalt 350 elever.
Projektet omfattar totalt 3 800 m2 BTA, varav 1 800 m2 utgörs av nybyggnad och
1 800 m2 består av en ombyggnad. Inflyttning planerad till HT2015.

Tagna politiska beslut
I VP 2012 finns en föreslagen investeringsram på 65 mnkr för projektet.

Ekonomiska aspekter
Prioritering av åtgärderna har gjorts utifrån behov och genomförbarhet.
En kostnadsbedömning C +/- 30-40 % 2011 maj på en om- och tillbyggnad enligt
rapporterna ”Förnyelse av Kyrkskolan” 2011-01-31 samt 2011-05-17.
En ny kostnadsbedömning B +/- 20 % 2013 januari på en om - och tillbyggnad
med en kapacitetsökning på 125 barn enligt Program 2013-01-17 togs fram och
indikerar en kostnad om 140 miljoner kronor.

Överväganden
Tf. utbildningschef föreslår att åtgärder genomförs enligt PM:et Om och
tillbyggnad Kyrkskolan 2013-08-15. Förslaget ryms dock inte inom nuvarande
budget VP2013. Tf. utbildningschef föreslår vidare att den utökade om och
tillbyggnaden för Kyrkskolan finansieras med hjälp av omprioriteringar i lagd
budget för VP2014/2015.
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