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Kommunstyrelsen 2014-03-10

Verksamhetsanpassning vid Danderyds gymnasium,
Gymnasiet 1
Ärendet
Fastighetsnämnden, 2014-01-23, § 4, begär av kommunstyrelsen att få genomföra en verksamhetsanpassning i Danderyds gymnasium, fastigheten
Gymnasiet 1.
Verksamhetsanpassningen avser ombyggnad av nuvarande verkstadslokaler
där det hittills bedrivits undervisning inom ämnet fordonsteknik för elever i
gymnasiesärskolan. Denna utbildning kommer fasas ut från Danderyds
gymnasium och inga elever kommer finnas kvar läsåret 2014/2015. Produktionsstyrelsen beslutade 2012-12-12, § 63, om att avveckla programmet
Miljö och Service inom gymnasiesärskolan vid Danderyds gymnasium. Motivet var att ett nytt program innebär omfattande upprustning av de lokaler
och den utrustning som används i undervisningen.
Produktionsstyrelsen har gjort bedömningen att ett bättre alternativ är att
anpassa lokalerna till undervisning för de elever som idag sitter i tillfälliga
lokaler, s.k. paviljonger intill Danderyds gymnasium. Det är ett hundratal
elever med funktionsnedsättning. Hyresavtalet för paviljongerna är uppsagt
och eleverna är därmed i behov av nya lokaler ht 2014. De ombyggda lokalerna planeras inrymma 119 elever och sju i personalstyrka.
Fastighetsnämndens programhandling visar att en ombyggnad av verkstadslokalerna till undervisningslokaler, anpassade till de specifika krav utifrån
målgruppens behov, beräknas till cirka 5 miljoner kronor. Det innebär ett
årligt hyrestillägg om cirka 374 000 kronor för Danderyds gymnasium. Hyran för paviljongerna uppgår idag till cirka 500 000 kronor. Produktionsstyrelsen har i reviderad budget begärt kompensation om 600 000 kronor för
avetablering av paviljongerna. Fastighetsnämndens budgetram 2014 uppgår
till 10 miljoner kronor för verksamhetsanpassningar varav 5 miljoner föreslås till denna ombyggnad.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom produktionsstyrelsens och fastighetsnämndens beslut om att bygga om verkstadslokalerna och anpassa
dem för undervisning av elever med funktionsnedsättning.
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra verksamhetsanpassningar om 5 miljoner kronor inom budgetramen för verksamhetsanpassningar år 2014.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef

Bilagor:
1. Fastighetsnämndens protokoll 2014-01-23, § 4, inkl tjänsteutlåtande
daterat 2014-01-13
2. Produktionsstyrelsens protokoll 2013-12-12, § 55, inkl tjänsteutlåtande daterat 2013-11-28
3. Produktionsstyrelsens protokoll 2012-12-12, § 63
Exp:
Fastighetsnämnden, Produktionsstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden

