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SVAR PÅ INTERPELLATION GÄLLANDE KOSTNADER KOPPLAT 
TILL PARADISSKOLAN 
 
Fråga från Eva Ballovarre; Första spadtaget på Paradisskolan är grävt och projektet är 
igång. Men vägen dit har varit krokig och dragit ut på tiden. Men Alliansens agerande i 
frågan har kostat både rena pengar, men också stora personalresurser. Den utdragna 
processen kommer fördyra skolans lokalkostnader i form av modullösningar. Med anledning 
av detta önskar jag svar på följande frågor gällande arbetet mellan Älmhults kommun och 
företaget Bonovum;   

1) Vad har kommunen betalat i konsultkostnad (innefattande juridisk vägledning) 
kopplat till Paradisskolan? 

2) Hur mycket har kommunen betalat till Bonovum?  
3) Hur många timmar har upphandlingsenheten lagt på projektet, och vad är 

kostnaden för det? 
4) Hur många timmar har övrig personal lagt på projektet (fastighetschef, 

planeringschef, tekniska chef, mark- exploateringsansvarig, stadsarkitekt, 
kommunchef, personal inom skolan, kommunens jurister m fl) och vad är 
kostnaden för detta? 

5) Hur stora uppskattas dom extra kostnaderna för modulösningar kopplat till 
förseningen av projektet bli? 
 

Bakgrund; 
Projektet Paradisskolan var planerad för ett genomförande där skolan skulle stå klar för att 
tas i bruk augusti 2021. Projektet försenades och är nu igång, vilket innebär att skolan 
kommer att tas i bruk augusti 2022.  
Mot bakgrund av att skolan var försenad och att antalet elever ökat i snabbare takt än 
förväntat, togs beslut om att en tillfällig modulskola skulle uppföras. Genom att den 
tillfälliga modulskolan uppförs ges också skolan tillgång till fler lokaler 1 år tidigare än 
planerat.   
Svar; 

1) Vad har kommunen betalat i konsultkostnad (innefattande juridisk 
vägledning) kopplat till Paradisskolan? 
Den totala kostnaden för projektering av Paradisskolan är 1 917 586 kr. 
Tillkommer gör intern kostnad för upphandling och projektgrupp, se svar på fråga 
2, 3 och 4.  
Den totala projektkostnaden fördelas inom följande kategorier;  
El 67 248 kr, VVS 218 415 kr, Brand 69 826 kr, Landskap 257 630 kr 
Arkitekt 1 082 110 kr, Storkök 181 121 kr, Tillgänglighet 21 600 kr 
Juridisk konsultation 19 636 kr.  
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2) Hur mycket har kommunen betalat till Bonovum?  
Kommunen har för slutlig kompensation för Bonuvums havda kostnader och 
nedlagt arbete i samband med projektering utbetalat en slutlig ersättning till 
företaget om 200 tkr.  

 
3) Hur många timmar har upphandlingsenheten lagt på projektet, och vad är 

kostnaden för det?  
Upphandlingsenheten har lagt totalt 76 timmar i projektet till en internkostnad 
om 105 500 kr.  

 
4) Hur många timmar har övrig personal lagt på projektet (fastighetschef, 

planeringschef, tekniska chef, mark- och exploateringsansvarig, 
stadsarkitekt, kommunchef, personal inom skolan, kommunens jurister m 
fl) och vad är kostnaden för detta? 
Projektgruppen som består av fastighetschef, mark- och exploateringsingenjör, 
utbildningsförvaltningens representant samt stadsarkitekten har bokförda interna 
kostnader för projektering om 236 330 kr.  
 
Övrig personal såsom planeringschef, teknisk chef och kommunchef har varit 
delaktiga i en omfattning som motsvarar projektets omfattning och storlek. 
Projektets politiska och mediala intresse samt överklaganden har medfört 
ytterligare tidsinsats i projektet, som inte är bokfört eller tidsredovisats i särskild 
ordning.   

 
5) Hur stora uppskattas dom extra kostnaderna för modulösningar kopplat till 

förseningen av projektet bli? 
Den årliga totala kostnaden för modulskolan uppgår till drygt 11 mkr. Den 
årligabedömda kostnaden för Paradisskolan uppgår till 12 mkr. 

 
Modulskolan ska avvecklas när Paradisskolan tas i bruk, så dubbla kostnader 
uppstår inte.  

 
Den extra kostnaden som uppstår är enbart kopplat till att modulskolan uppförs 
ett år tidigare, men det ger ett stort värde för verksamheten som får 
ändamålsenliga lokaler för de behov som verksamheten har för elever och 
personal.   

 
   Roland Johansson 
   Ordförande Tekniska nämnden 


