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Likvärdig skola med hög kvalitet - Central 
högstadieskola

Uppdraget
I Kommunplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2016, fick 
Kommunstyrelsen tillsammans med Utbildningsnämnden, Kultur och 
fritidsnämnden samt Gavlefastigheter AB i uppdrag att fortsätta och slutföra 
översynen av centrala skolor under 2017.
Utifrån ovanstående uppdrag tillsattes en arbetsgrupp bestående av 
representanter från Kommunledningskontoret, Utbildning Gävle, Kultur och 
fritid samt Gavlefastigheter AB. Dessa fick i uppdrag att utreda alternativa 
lokallösningar för att skapa nya centrala skollokaler. Det förordade alternativet 
är förankrat i en enig styrgrupp.

Bakgrund

Gävle växer och behovet av nya utbildningslokaler ökar drastiskt. 
Utbildning Gävle har behov av en ny centralt belägen högstadieskola 
med 550 elever (sex-parallellig). 

Uppdraget var att hitta nya lokaler för grundskolan inom 
Nynäsområdet. En översyn av Kulturskolans nuvarande lokaler och hur 
de nyttjas bäst i framtiden ingick i uppdraget. Möjligheten till sambruk 
har setts över för att få en sådan effektiv lokalanvändning som möjligt 
över tid samt att få ändamålsenliga lokaler.

Förordat alternativ
För val av lokallösning har arbetsgruppen utgått från 
nedanstående kriterier.

- Rätt verksamhet i strategiska lägen – Gävle växer!
- Ändamålsenliga lokaler och bibehållen kvalitet
- Lokaleffektivitet (nyttjandegrad)
- Kostnadseffektivitet (hyra, ny- och ombyggnadskostnad)
- Sammanhållen verksamhet, hållbara enheter utifrån pedagogisk och 

ekonomisk synvinkel
- Ökad Integration samt likvärdig skola för alla
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Förordat alternativ ger Utbildning Gävle en modern skola i ett mycket 
strategiskt och centralt läge. Kulturskolan kan vara kvar i lokalerna som är 
anpassade för sin verksamhet. Mervärdet för både Kulturskolan och skolan i 
alternativet är att verksamheterna kan samverka och sambruka lokaler med 
varandra. Det finns stora möjligheter att arbeta för en större integration med 
dessa aktörer inom samma område. Kriterierna för val av lösning uppfylls i det 
förordade alternativet som beskrivs nedan.

Nybyggnation för högstadieskolan inom Nynäsområdet i 
anslutning till befintlig kulturskola. Kulturskolan är kvar i det för 
verksamheten anpassade vita huset. 

Med de planerade och önskvärda åtgärderna kan det ökade söktrycket mötas 
samtidigt som en eventuell platsreserv skapas i centrala Gävle. Ett överskott av 
elevplatser i detta centrala läge kan hantera tillfälliga elevökningar i de 
närliggande stadsdelarna. Sambruk av lokalerna kan ske då grundskola, 
gymnasieskola och kulturskola förläggs inom samma område. Förutsättningar 
finns för ett modernt, centralt campusområde.

Fördelar: 
 Hänsyn tas till att Gävle växer och en skola skapas i nya ändamålsenliga 

lokaler med ett centralt läge. 
 En viss överkapacitet kan skapas för ytterligare tillväxt enligt Utbildning 

Gävles lokalstrategi. 
 Ett tillskott om 370 elevplatser skapas.
 Kulturskolans kvalitet bibehålls och de gjorda anpassningarna i 

Kulturskolans nuvarande lokaler tillvaratas. 
 Ett sambruk ger både skolan och Kulturskolan ett mervärde. Skolans bild 

och musik förläggs i kulturskolans lokaler. Kulturskolan kan nyttja skolans 
slöjd-, hemkunskap- och gymnastiklokaler. Aulan och gymnastiken 
sambrukas redan idag.

 En möjlighet att utveckla integrationsarbetet och göra Nynäsområdet till 
en mötesplats såväl under som efter skoltid med ”skolan mitt i byn-
tanken” som utgångspunkt.

Nackdelar:
 Det tar ca tre år att bygga en ny skola. Under byggtiden måste paviljonger 

hyras in till 200-250 elever för att klara lokalbehovet från höstterminen 
2017.

 Stora investeringsmedel krävs för nybyggnation samt för att etablera 
paviljonger. 

 Förmodligen kommer förskolan i området att påverkas på sikt.
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Ekonomiska konsekvenser
Nedan redovisas grova kostnadsuppskattningar utifrån schabloner och 
erfarenheter d v s inga skisser eller kalkyler har tagits fram.

Kort sikt (under byggtiden, ca 3 år)
- Hyreskostnad: ca 7 miljoner kronor per år.

Lång sikt
- Investering ca 150 miljoner kronor.

- Investering i ny förskola ca 35 miljoner kronor. 

Påverkan på antagen investeringsbudget
Det förordade alternativets investeringsbehov om ca 150 mnkr finns inte med i 
antagen investeringsbudget. Bland de beslutade investeringarna finns ingen 
självklar investeringspost att prioritera ned utifrån den behovsanalys som 
Utbildning Gävle presenterat och som ligger till grund för såväl beslutad 
investeringsbudget som lokalresursplan. Det kan dock finnas utrymme för att 
omprioritera inom investeringsbudgeten.

Fortsatt process
Fortsatt beredning och beslut sker i kommunstyrelsen i november och i 
kommunfullmäktiges budgetuppdatering i december. En ny central skola 
innebär att förändringar behöver ske i skolornas placeringsområden. Beslut 
om förändrade placeringsområden behöver därmed fattas i november i 
utbildningsnämnden. 

Gävle 2016-10-06

------------------------------------------
Tomas Hartikainen
Förvaltningschef Utbildning Gävle
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