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§72

Byggprogram för Folkhögskolorna (RS 2017/1680)
Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige
besluta följande

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

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
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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.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande

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

Ordförande föreslår att Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet inhämtar yttrande gällande
Byggprogram för Folkhögskolorna från Kultur- och Kompetensnämnden inför hantering i
Regionstyrelsen

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
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Byggnadsinvestering - Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola
och Västerbergs folkhögskola
§38 FTMU Byggprogram för Folkhögskolorna
§55 FTMU Statusrapport - Byggprogram Folkhögskolor
§69 FTMU Remiss – Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola och
Västerbergs folkhögskola
Fast.utvecklingsplan FHS (222321)
Byggprogram för Folkhögskolorna
FHS Lokalförörjningsplan 171128 (230845)
Fastighetsutvecklingsplaner Region Gävleborg (228308)
Remissvar fastighetsutvecklingsplaner för folkhögskolorna (240147)
Sammanställning grupparbeten KKN 2018-10-04(281930)
§37 KKN Fastighetsutveckling för folkhögskolornas fastigheter (293959)
§34 KKN Fastighetsutvecklingsplaner för folkhögskolorna, remissvar (242886)
§180 KKN Byggprogram för folkhögskolornas fastigheter, investeringsbeslut
(284766)
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