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Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Sammanfattning av ärendet

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-08 att föreslå 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att Lokaler på Naturbruksområdet ( Biotopen) 
används som tillfälliga lokaler för grundskolan läsår 2019/2020 och 2020/2021.

Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost och städ. Övriga 
faktorer bortses i denna rapport

Samhällsbyggnad har tidigare utrett kostnaderna som det innebär för 
samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Biotopen och Hhuvudbyggnaden. Ärendet 
hänsköts för ytterligare beredning där förslaget med att använda Dufveska istället för 
Biotopen för att undvika upplåsning av området då vidare utredning har visat på ett behov 
av minst fem år och inte bara två år. 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är beskrivna i 
denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en mycket djupare utredning 
där de pedagogiska aspekterna samt miljön och lokalernas skick tydligare utreds vid det 
fall att lokalerna avses att användas längre tid än tre år.

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokaler på naturbruk och beroende på valet 
av Biotopen eller Dufveska innebär det olika driftkostnader samt investeringskostnader. 
En uppskattad merkostnad på driften med 1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK 
från 2020 där totalt 965 000 SEK behöver investeras för alternativet med Biotopen. För 
alternativet med Dufveska innebär det en uppskattad merkostnad på driften med 
1 387 400 SEK under 2019 och 2 167 400 SEK från 2020 där totalt 1 937 000 SEK 
behöver investeras

http://www.osby.se/
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Finansiering

Tillskott till driftbudgeten behöver ske med 1 000 000 SEK.
Tillskott till investeringsbudgeten behöver ske med 1 937 000 SEK alternativt 965 000 
SEK

Beslutsunderlag

Bilaga Rapport Naturbruk Revidering B

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Sammanfattning 

Uppdraget har kommit från Barn och Utbildning och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 år, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan. 

 

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

 

 Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost 

och städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är 

beskrivna i denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en 

mycket djupare utredning där de pedagogiska aspekterna samt miljön och 

lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att lokalerna avses att användas 

längre tid än tre år. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften med 1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK 

från 2020 där totalt 965 000 SEK behöver investeras.  
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1 Inledning 

Uppdraget har kommit från Barn och Skola och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 åt, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan.  

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost och 

städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 Problemområde 

Rapporten kommer att användas som underlag för beslut i BUN för hur 

verksamheten tillfälligt ska organiseras innan den framtida lokalplanen 

beslutas gällande framtidens grund och förskola i Osby tätort. 

 Syfte och mål 

Kostnadsjämförelse för användande av lokalerna på naturbruk ställs i 

relation till användandet av Visseltoftaskolan. Beskrivning av miljön och 

vilka åtgärder som inberäknas i de tillfälliga lokalerna.  

 

Kostnaderna specificeras med både drift- och investeringskostnad för de 

ökade kostnaderna med att börja använda Naturbruk. Visseltoftaskolan 

används som jämförelse där kostnaden sätts till 0 kr, då inga förändringar 

behöver göras gällande fastighet, kost och städ. 

 Avgränsning 

Avgränsningen innebär för Naturbruks del att parkskolans 7-9 flyttas till 

Naturbruk, där lämpligaste lokal är Biotopen samt huvudbyggnaden med 

matsal. Totalt flyttas tre klasser med ca 100-120 elever. Det behövs tre 

klassrum samt tre grupprum, arbetsrum för pedagoger, matsal, uppehållsrum 

etc.  

 Metod 

Platsbesök har skett, där kostnadsbedömningar tagits fram både gällande 

lokaler samt, kost och lokalvård. Kim Olsen, kost och lokalvårdschef har 

deltagit i utredningen. Områdeschef Jessica Jönsson Barn- och utbildning har 

deltagit vid platsbesök och har intervjuats gällande användningen.  
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2 Resultat 

Naturbruk 

Lokal Biotopen 
 

Generellt  
Biotopen innehåller en källare samt plan 1 och plan 2. Tillgänglighet saknas 

i hela Biotopen, då ingen ramp, hiss eller lift finns i byggnaden. Det innebär 

att personer med rörelsehinder ej kan vistas i lokalerna. Brandskyddet är 

glest och behöver förstärkas med en utbyggnad av fler branddetektorer. 

Samtliga lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. 

Ventilationen är enbart dimensionerad för ett mindre antal personer, totalt 88 

personer. Det är möjligt att varva upp ventilationen i de utrymmen som idag 

har en ventilation till ca 100 personer, det innebär ca 25 elever inklusive 

pedagog per klassrum. Det är även viktigt att beakta att flertalet rum som 

tidigare varit boende ej har någon annan ventilation än en mekanisk 

ventilation och kan ej användas som arbetsrum, grupprum eller samlingsrum. 

Se bifogade planritningar för rum som innehar en ventilation. 

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men under en 

tillfällig period 2-3 år är det möjligt efter diskussion med Jessica Jönsson 

möjligt att göra minimalt med insatser.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Källaren har lågt i tak och kan ej användas för verksamhet med elever i klass 

7-9. Den saknar ventilation samt att där finns oskyddade kablar och andra 

tekniska installationer där elever i den åldern ej bör vistas. Därför bör 

källaren låsas och att åtkomst ej kan ske.  

Plan 1 

Plan 1 innehåller tre klassrum och ett grupprum. Ventilationen är ok för 25 

personer per klassrum. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas 

orört.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller ett klassrum och två grupprum alternativt arbetsrum, samt 

sex st före detta elevboende rum. De rummen behöver utrustas med 

ventilation för att kunna användas som arbetsrum eller grupprum. Det 

behöver vidare utredas hur den tekniska lösningen ska ske, då frånluft i 

rummen finns. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas orört.   
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Lokal huvudbyggnad med matsal. 

Generellt 

Plan 1 är tänkt att användas där matsal och kök finns. Matsalen föreslås att 

även användas som uppehållsrum.  

Tillgänglighet saknas i hela byggnaden, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer och brandskyddsdokumentationen behöver 

uppdateras. 

Ytskiktet är bra och behöver ej underhållas.  

Plan 1  
Arbetsrum i gott skick finns till personalen. Köket är i mycket bra skick, 

men diverse utrustning behöver köpas in, då köket varit stängt och vissa 

maskiner och redskap tagits för användning i andra kök runt om i 

kommunen.  

 

Matsalen är även den i mycket gott skick och det finns inga bekymmer med 

varken ventilation o dylikt. 

 

Kost 

Köket behöver öppnas upp igen som ett tillagningskök. Det är inte möjligt 

att hämta mat från något annat kök, då kapacitet saknas. Det innebär att det 

inte räcker att öppna köket som ett mottagningskök. Det som krävs är ett 

fullt ut tillagningskök. (Kostnad för råvaror är inte medräknade, då de tar ut 

varandra med Visseltoftaskolan). 1,5 resurser behövs i köket.  

Städ 

Städning behöver utföras i lokalerna, hela Biotopen samt Plan 1 på 

huvudbyggnaden. 0,5 resurser behövs för städning 

 

Visseltoftaskolan 

Visseltoftaskolan är sedan den tillfälliga flytten redan åtgärdad och inga 

övriga lokalkostnader behöver läggas på denna lokal. 

Eventuellt kan städningen minska av två klassrum, men kostnaden för detta 

beräknas vara försumbar.  Kökspersonalen kan ej minskas då det redan idag 

enbart är plats för en resurs i Visseltofta vilket resulterar i att en besparing 

uteblir. Kostnaden minskar från en 92 % till 82 % tjänst.  
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Ekonomi 
Kostnaderna för att tillfälligt bedriva grundskoleverksamhet på naturbruk (7-

9) uppskattas enligt nedanstående. 

 

Investeringar:  
Brandskydd    95 000 SEK 

Nätverk  160 000 SEK  

Lokalanpassningar 380 000 SEK  (ventilation, elarbete, larm, ytskick) 

Kök  300 000 SEK  (grytor, utrustning, värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

 

Totalt  965 000 SEK 

 

Drift per år: 

Hyra (ca 900 kvm) 540 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 3 år 321 667 SEK  (investeringar 965 tkr) 

 

Totalt  1 321 667 SEK 1 861 667 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,3 mnkr första året och 1,9 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren på biotopen ej används.  
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3 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna i denna utredning är under 

förutsättning att byggnaden tillfälligt används som skola. Underhållet är 

eftersatt och tillgänglighet saknas. Det är möjligt att under en begränsad tid 

med relativt små insatser som är beskrivna i denna rapport använda Biotopen 

som skola. Det krävs dock en mycket djupare utredning där de pedagogiska 

aspekterna samt miljön och lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att 

lokalerna avses att användas längre tid än tre år. 

 

Utemiljön behöver även då utredas, med allt ifrån gångväg till matsal och 

uppehållsrum till vad som bör finnas på en utemiljö för elever som går i 

klass 7-9-. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften med 1 861 667 SEK och 965 000 SEK behöver 

investeras.  

 

Ingen rekommendation lämnas då den pedagogiska aspekten behöver vägas 

in samt kostnader i jämförelse med att bussa elever till Visseltoftaskolan 

behöver vävas in. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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Sammanfattning 

Uppdraget har kommit från Barn och Utbildning och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 år, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan. 

 

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

 

 Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost 

och städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är 

beskrivna i denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en 

mycket djupare utredning där de pedagogiska aspekterna samt miljön och 

lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att lokalerna avses att användas 

längre tid än tre år. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokaler på naturbruk och 

beroende på valet av Biotopen eller Dufveska innebär det olika 

driftkostnader samt investeringskostnader. En uppskattad merkostnad på 

driften med 1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK från 2020 där 

totalt 965 000 SEK behöver investeras för alternativet med Biotopen. För 

alternativet med Dufveska innebär det en uppskattad merkostnad på driften 

med 1 387 400 SEK under 2019 och 2 167 400 SEK från 2020 där totalt 1 

937 000 SEK behöver investeras 
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1 Inledning 

Uppdraget har kommit från Barn och Skola och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 åt, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan.  

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost och 

städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 Problemområde 

Rapporten kommer att användas som underlag för beslut i BUN för hur 

verksamheten tillfälligt ska organiseras innan den framtida lokalplanen 

beslutas gällande framtidens grund och förskola i Osby tätort. 

 Syfte och mål 

Kostnadsjämförelse för användande av lokalerna på naturbruk ställs i 

relation till användandet av Visseltoftaskolan. Beskrivning av miljön och 

vilka åtgärder som inberäknas i de tillfälliga lokalerna.  

 

Kostnaderna specificeras med både drift- och investeringskostnad för de 

ökade kostnaderna med att börja använda Naturbruk. Visseltoftaskolan 

används som jämförelse där kostnaden sätts till 0 kr, då inga förändringar 

behöver göras gällande fastighet, kost och städ. 

 Avgränsning 

Avgränsningen innebär för Naturbruks del att parkskolans 7-9 flyttas till 

Naturbruk, där lämpligaste lokal är Biotopen samt huvudbyggnaden med 

matsal. Totalt flyttas tre klasser med ca 100-120 elever. Det behövs tre 

klassrum samt tre grupprum, arbetsrum för pedagoger, matsal, uppehållsrum 

etc.  

 Metod 

Platsbesök har skett, där kostnadsbedömningar tagits fram både gällande 

lokaler samt, kost och lokalvård. Kim Olsen, kost och lokalvårdschef har 

deltagit i utredningen. Områdeschef Jessica Jönsson Barn- och utbildning har 

deltagit vid platsbesök och har intervjuats gällande användningen.  
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2 Resultat 

Naturbruk 

Lokal Biotopen 
 

Generellt  
Biotopen innehåller en källare samt plan 1 och plan 2. Tillgänglighet saknas 

i hela Biotopen, då ingen ramp, hiss eller lift finns i byggnaden. Det innebär 

att personer med rörelsehinder ej kan vistas i lokalerna. Brandskyddet är 

glest och behöver förstärkas med en utbyggnad av fler branddetektorer. 

Samtliga lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. 

Ventilationen är enbart dimensionerad för ett mindre antal personer, totalt 88 

personer. Det är möjligt att varva upp ventilationen i de utrymmen som idag 

har en ventilation till ca 100 personer, det innebär ca 25 elever inklusive 

pedagog per klassrum. Det är även viktigt att beakta att flertalet rum som 

tidigare varit boende ej har någon annan ventilation än en mekanisk 

ventilation och kan ej användas som arbetsrum, grupprum eller samlingsrum. 

Se bifogade planritningar för rum som innehar en ventilation. 

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men under en 

tillfällig period 2-3 år är det möjligt efter diskussion med Jessica Jönsson 

möjligt att göra minimalt med insatser.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Källaren har lågt i tak och kan ej användas för verksamhet med elever i klass 

7-9. Den saknar ventilation samt att där finns oskyddade kablar och andra 

tekniska installationer där elever i den åldern ej bör vistas. Därför bör 

källaren låsas och att åtkomst ej kan ske.  

Plan 1 

Plan 1 innehåller tre klassrum och ett grupprum. Ventilationen är ok för 25 

personer per klassrum. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas 

orört.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller ett klassrum och två grupprum alternativt arbetsrum, samt 

sex st före detta elevboende rum. De rummen behöver utrustas med 

ventilation för att kunna användas som arbetsrum eller grupprum. Det 

behöver vidare utredas hur den tekniska lösningen ska ske, då frånluft i 

rummen finns. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas orört.   
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Lokal Dufveska 
 

Generellt  
Dufveska innehåller en källare samt plan 1, plan 2 och en vindsvåning. 

Tillgänglighet saknas i hela Dufveska, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer samt en ny brandcentral och larmsändare. Samtliga 

lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. Byggnaden saknar 

brandceller och det behöver skapas i hela byggnaden. Det innebär 

brandklassning uppåt, nedåt och sidorna, vilket kommer innebära ett stort 

arbete. 

Ventilationen saknas i två av klassrummen och där behövs kompletteras med 

ventilation.  

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men eftersom 

väggarna ska brandklassas så renoveras även ytskikten som berörs.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Kommer ej att användas, finns ett litet museum  

Plan 1 

Innehåller ett klassrum samt personalmatsal.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller två klassrum som behöver kompletteras med ventilation 

Vindsvåning 

Kommer ej att användas 
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Lokal huvudbyggnad med matsal. 

Generellt 

Plan 1 är tänkt att användas där matsal och kök finns. Matsalen föreslås att 

även användas som uppehållsrum.  

Tillgänglighet saknas i hela byggnaden, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer och brandskyddsdokumentationen behöver 

uppdateras. 

Ytskiktet är bra och behöver ej underhållas.  

Plan 1  
Arbetsrum i gott skick finns till personalen. Köket är i mycket bra skick, 

men diverse utrustning behöver köpas in, då köket varit stängt och vissa 

maskiner och redskap tagits för användning i andra kök runt om i 

kommunen.  

 

Matsalen är även den i mycket gott skick och det finns inga bekymmer med 

varken ventilation o dylikt. 

 

Kost 

Köket behöver öppnas upp igen som ett tillagningskök. Det är inte möjligt 

att hämta mat från något annat kök, då kapacitet saknas. Det innebär att det 

inte räcker att öppna köket som ett mottagningskök. Det som krävs är ett 

fullt ut tillagningskök. (Kostnad för råvaror är inte medräknade, då de tar ut 

varandra med Visseltoftaskolan). 1,5 resurser behövs i köket.  

Städ 

Städning behöver utföras i lokalerna, hela Biotopen samt Plan 1 på 

huvudbyggnaden. 0,5 resurser behövs för städning 

 

Visseltoftaskolan 

Visseltoftaskolan är sedan den tillfälliga flytten redan åtgärdad och inga 

övriga lokalkostnader behöver läggas på denna lokal. 

Eventuellt kan städningen minska av två klassrum, men kostnaden för detta 

beräknas vara försumbar.  Kökspersonalen kan ej minskas då det redan idag 

enbart är plats för en resurs i Visseltofta vilket resulterar i att en besparing 

uteblir. Kostnaden minskar från en 92 % till 82 % tjänst.  
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Ekonomi 
Kostnaderna för att tillfälligt bedriva grundskoleverksamhet på naturbruk (7-

9) uppskattas enligt nedanstående. 

 

Alternativ Huvudbyggnad och Biotopen 

Investeringar:  
Brandskydd    95 000 SEK 

Nätverk  160 000 SEK  

Lokalanpassningar 380 000 SEK  (ventilation, elarbete, larm, ytskick) 

Kök  300 000 SEK  (grytor, utrustning, värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

 

Totalt  965 000 SEK 

 

Drift per år: 

Hyra (ca 900 kvm) 540 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 3 år 321 667 SEK  (investeringar 965 tkr) 

 

Totalt  1 321 667 SEK 1 861 667 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,3 mnkr första året och 1,9 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren på biotopen ej används. 

 

Alternativ Huvudbyggnad och Dufveska 

Investeringar: 

Brandceller (enbart bjälklag)  300 000 SEK 

Brandskyddsinklädnad  50 000 SEK  

Brandlarm    250 000 SEK 

Brandtrappa   150 000 SEK 

Ventilation   145 000 SEK 

Nätverk   90 000 SEK  

Lokalanpassningar  450 000 SEK  (elarbete, larm, 

ytskick) 

Kök   300 000 SEK  (grytor, utrustning, 

värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

Oförutsätt   10% 

 

Totalt  1 937 000 SEK 
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Drift per år: 

Hyra (ca 1300 kvm) 780 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 5 år 387 400 SEK  (investeringar 1 937 tkr) 

 

Totalt  1 387 400 SEK 2 167 400 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,4 mnkr första året och 2,2 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren och vindsvåningen på  

dufveska ej används. 
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3 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna i denna utredning är under 

förutsättning att byggnaden tillfälligt används som skola. Underhållet är 

eftersatt och tillgänglighet saknas. Det är möjligt att under en begränsad tid 

med relativt små insatser som är beskrivna i denna rapport använda Biotopen 

som skola. Det krävs dock en mycket djupare utredning där de pedagogiska 

aspekterna samt miljön och lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att 

lokalerna avses att användas längre tid än tre år. 

 

Utemiljön behöver även då utredas, med allt ifrån gångväg till matsal och 

uppehållsrum till vad som bör finnas på en utemiljö för elever som går i 

klass 7-9. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften enligt nedan 

 

Alternativ Biotopen samt huvudbyggnad: 

Driftkostnad 1 861 667 SEK och 965 000 SEK behöver investeras.  

 

Alternativ Dufveska samt huvudbyggnad: 

Driftkostnad 2 167 400 SEK och  1 937 000 SEK behöver investeras. 

 

Ingen rekommendation lämnas då den pedagogiska aspekten behöver vägas 

in samt kostnader i jämförelse med att bussa elever till Visseltoftaskolan 

behöver vävas in. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Planritning Biotopen Plan 1 

Bilaga 2 – Planritning Biotopen Plan 2 

 


