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§127

Byggprogram för folkhögskolornas fastigheter, yttrande (KKN 2017/15)
Beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden ställer sig bakom fastighets-, teknik- och
miljöutskottets förslag till byggprogram för folkhögskolorna i Bollnäs, Forsa
och Västerberg.

Sammanfattning

Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och
nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget
av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt. Ett programarbete har under 20172018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om genomförande av ett byggprogram
för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål att säkerställa långsiktighet i
lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. De långsiktiga
lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och livscykelperspektiv som ska gagna
både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare och fastighetsvärden. Efter avslutat
programarbete har kalkyler tagits fram avseende genomförande.
Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för
folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter
tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och
tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva
utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.
I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper,
fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information
i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.
Kultur- och kompetensnämnden antog den 14 mars 2018, § 34, förslag till remissvar över
fastighetsutvecklingsplaner för regionens folkhögskolor.
I samband med kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 4 oktober 2018
genomfördes en workshop om förslaget till byggprogram för folkhögskolornas fastigheter.
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Vid nämndens sammanträde den 12 december 2018 medverkade fastighetsdirektör Helena
Ribacke och informerade om förslag till tidplan för fortsatt arbete.
Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2019 medverkade Helena Ribacke och
informerade om den tidplan som Fastighets- teknik- och miljöutskottet har lagt fast för det
fortsatta arbetet, vilken innebar att beslut om byggnadsinvesteringarna skulle tas i
regionfullmäktige i juni 2019.
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet återremitterade ärendet vid sammanträdet
den 11 juni 2019 för att komplettera underlaget med en redovisning som visar på vilket
sätt byggprogrammet för folkhögskolorna påverkar kultur- och komptensnämndens
driftsbudget.

Vid utskottets sammanträde den 12 september 2019 behandlades ärendet och utskottet
beslutade
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
1. Medge en fastighetsinvestering på 290 800 tkr avseende byggprogram för
Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola och Västerbergs folkhögskola.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019-2023
3. Uppdra till regiondirektören att genomföra investeringen
samt beslutar fastighets-, teknik- och miljöutskottet följande
4. Inhämta yttrande gällande Byggprogram för folkhögskolorna från
kultur- och kompetensnämnden inför hantering i regionstyrelsen.
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Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden ställer sig bakom fastighets-, teknik- och
miljöutskottets förslag till byggprogram för folkhögskolorna i Bollnäs, Forsa
och Västerberg.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag









Byggprogram för folkhögskolorna
Remissvar fastighetsutvecklingsplaner för folkhögskolorna
Sammanställning grupparbeten KKN 2018-10-04 - Byggprogram för
folkhögskolornas fastigheter
§180 KKN Byggprogram för folkhögskolornas fastigheter, investeringsbeslut
§37 KKN Fastighetsutveckling för folkhögskolornas fastigheter
Fastighetsutvecklingsplaner Region Gävleborg (228308)(310943) (0)_TMP
FHS Lokalförsörjningsplan 171128 (230845)(310940) (0)_TMP
Byggnadsinvestering - Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola
och Västerbergs folkhögskola(283602) (0)_TMP
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