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kommunstyrelsen i Falkenberg
2018-02-13

§ 62
Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad
av Slöingeskolan. KS 2018/80

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Tidigarelägga investeringen om/tillbyggnad av Slöingeskolan, med projektering under
2018 och byggnation under 2019.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 8
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens bygg- och projektenhet har från barn- och utbildningsnämnden
fått i uppdrag att uppföra en om- och tillbyggnad av Slöingeskolan med fem nya klassrum och
anpassning av personalrum, förskola, kök och matsal. Det finns 28,4 mkr avsatta för projektet
under 2020-2022.
Avdelningarna som idag inrymmer förskola i skolbyggnaden samt de paviljonger som står i
närområdet kommer bli tomma när nya förskolan står klar 2019-01-01. Verksamheten är mån
om att byggnationen inte ska störa verksamheten och är angelägna om att evakuera i den mån
det är möjligt. Det är därför önskvärt att utnyttja befintliga paviljonger som evakueringslokal
under byggtiden. Hyran på befintliga paviljonger kan förlängas till en låg kostnad i förhållande
till andra evakueringslösningar.

Ekonomi
I beslutad investeringsplan finns 28,4 mkr avsatta för projektet under 2020-2022. Enligt
gällande investeringsprinciper krävs särskilt beslut i kommunfullmäktige om medel som
upptagits i investeringsplan ska tas i anspråk tidigare än vad som anges i planen.
Kalkylen om 28,4 mkr är baserad på en förstudie gjord 2016 med stora osäkerheter gällande
kök och matsal. Projekteringen kommer att ge en mer exakt kalkyl. Om denna kalkyl visar att
avsatta medel ej är tillräckliga bör det behandlas under höstens budgetberedning.
Övervägande
För att kunna utnyttja befintliga evakueringspaviljonger och på så sätt hålla nere kostnaderna
för evakuering, krävs att investeringsprojektet tidigareläggs. Det innebär i så fall att
projektering startar 2018 och byggnation sker under 2019-2020.
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Forts § 62
Genom att tidigarelägga investeringen kan man utnyttja befintliga paviljonger och på så sätt
minska kostnaderna för evakuering.

Yrkande
Tore Holmefalk (C), Marcelle Farjallah (S) och Susan Pettersson (KD) yrkar bifall till
liggande förslag.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2018-02-14 och anslaget 2018-02-15.
Utdragsbestyrkande
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