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Dnr  2020/800  '  2,
Rivningskostnader Vallaskolan Hus D

INLEDNING

I  samband  med att ny skola F-6  uppförs  på  tomten  Folkskolan 1, har stora delar av

gamla lågstadiet, Hus D rivits. Detta dels för att  huset dömts  ut på grund av dåligt

skick och dels för att ge plats till den nya skolgården. En rivning var  också  nödvändig

för att kunna tillgodose kravet enligt  BBR, på antal kvadratmeter skolgård per barn.

Skyddsrummet under Hus D kommer att bevaras enligt krav från MSB, Myndigheten

för Samhällsskydd och beredskap.

Kostnaden för rivningen beräknas  uppgå  till  2  350 000 kronor och kommer belasta

Fastighetsenhetens drift för 2020. För att klara budget, begärs kompensation för

dessa kostnader och att dessa tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Beredning

Bilaga KS 2020/82/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2  350 000 kronor till Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnader i samband med att en ny skola F-ö uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå  2  350 000 kronor till Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnaderi samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Konnnunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



1(1)

&  SA LA 202005-19
KOMM  UN DIARIENR: mao/soo

NEISSIV

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SAM HÄLLSBYGGNADSKONTORET

 

MISSIV

Rivningskostnader Vallaskolan Hus—D

Sammanfattning av ärendet
I samband med att ny skola F-6  uppförs  på tomten Folkskolan 1, har  stora  delar av gamla

lågstadiet, Hus-D  rivits. Detta  dels för att huset dömtsut på grund av dåligt Skick och dels

för att ge plats till den nya skolgården. En rivning var också nödvändig för att kunna

tillgodose kravet enligt  BBR, på antal kvadratmeter skolgård per barn. Skyddsrummet

under Hus-D kommer bevaras enligt krav från  MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och

beredskap.

Kostnaden för rivningen beräknas  uppgå  till  2  350 000 kronor och kommer belasta

Fastighetsenhetens drift för  2020. För  att klara budget, begärs kompensation för dessa

kostnader och att dessa tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2  350 000 kronor till Fastighetsenheten  för  ersättning för  rivningskostnaderi

samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan 1, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande.

Åsa Eriksson

Enhetschef


