Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-01-28

§ 29
Godkännande av del av investeringsprojektet
ventilationsåtgärder skolor, Schubergstorpsskolan.
KS 2014-51

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av den del av investeringsprojekt ventilationsåtgärder skolor
som gäller Schubergstorpsskolan med en projektbudget på 7 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut 140122, TKN 2014 § 4 och beslut tas av
tekniska nämnden 140129.
Sammanfattning
Under 2012/2013 kartlades luftflödesbehoven för skolorna i Falkenbergs kommun
samtidigt som energianalyser genomfördes på de åtgärder som togs fram i samband med
energideklarationerna. Syftet med detta arbete var att det skulle ligga till grund för beslut
så att rätt åtgärder genomförs samtidigt som dagens myndighetskrav på luftflöde och
arbetsmiljökrav uppfylls i skolorna.
Resultatet visade att Schubergstorpsskolan klarade luftkraven i18% av lokalerna, vilket var
sämst av alla skolor. För Schubergstorpsskolan har det nu gjorts en grov analys på lösning
med tillhörande kostnadsuppskattning.
Befintlig utrustning kommer att ersättas med ett större ventilationsaggregat med
återvinning, ev. kompletterat med ett mindre. Stor del av kanalsystemet kommer att bytas
ut.
Ekonomi
Ventilationsåtgärder skolor är ett investeringsprojekt som är uppdelat på 6 skolor, varav
Schubergstorpsskolan är budgeterad att utföras 2014 och övriga 5 skolor 2018. Den totala
investeringsbudgeten för samtliga skolor uppgår till 40 mkr varav 7 mkr är avsatta i budget
för Schubergstropsskolan. Kapitalkostnad för investeringen på Schubergstorpsskolan är
beräknad till 560 tkr och avsatt i budget. Efter inhämtande av offert bedöms avsatta medel
täcka investeringsutgiften.
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Fort § 29
Övervägande
Projektet ventilationsåtgärder skolor är i investeringsplan 2014-2018 belagd med
anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande. Specifikt för detta projekt är att projektet är
uppdelat på 6 olika skolor och genomförandet för varje skola ska beslutas separat.

Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-01-29 och anslaget 2014-01-30.
Utdragsbestyrkande
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