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Till: Kommunstyrelsen

Behov av att tidigarelägga samt utöka tillbyggnaden på Östra Karups skola.
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Östra

Karups skola ska byggas om till en tvåparallellig skola (F-6). Byggnationen ska vara färdigställd 2025.

Sammanfattning av ärendet
Med hänvisning till en pågående och förväntad ökning av antalet elever i upptagningsområdet
till Östra Karups skola bedöms en utbyggnad av skolan som nödvändig. Behovet motsvarar ytterligare en parallell om sju klassrum samt specialsalar för slöjd och hemkunskap. Förvaltningen
föreslår även en tidigareläggning av processen där förstudien inleds 2022 (500 Tkr), planarbetet
genomförs 2023 (2 Mkr), byggnationen påbörjas 2024 (18 Mkr) och slutförs 2025 (20 Mkr).

Bakgrund
Se bilaga ”Analys avseende lokalbehovet på Östra Karups skola”.

Konsekvenser av beslut
Samhälle
En skola med god lokalmässig kapacitet för alla elever i upptagningsområdet för Östra Karups
skola kan både möta den pågående inflynttningen samt stimulera ytterligare inflyttning av
barnfamiljer till området.

Verksamhet
Möjligheten att erbjuda tillgängliga och ändamålsenliga lärmiljöer för elever i upptagningsområdet för Östra Karups skola ökar.
Tiden som idag används till att bussa elever till och från Strandängsskolan i samband med att
de ska ha hemkunskap och slöjd kan användas till undervisning.

Ekonomi
Den planerade kostnaden för byggnationen infaller tidigare än 2025 och 2026.

Barnkonsekvensanalys
Möjligheten att få sin skolgång i tillgängliga och ändamålsenliga lärmiljöer ökar för eleverna i
upptagningsområdet för Östra Karups skola.

Miljökonsekvensanalys
I samband med en tillbyggnad som inkluderar salar för hemkunskap och slöjd behöver elever
från Östra Karups skola inte längre bussas till Strandängsskolan i Båstad för att ta del av sådan
undervisning. Detta innebär minskade utsläpp från busstrafiken.
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Beslutet ska expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Teknik och Service
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Analys avseende lokalbehovet på Östra Karups skola
Samråd har skett med:
Verksamhetsområdeschef, Teknik och Service
Fastighetsstrateg, Teknik och Service
Utvecklingsledare, Barn och utbildning

