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Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(Digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), Stina Isaksson (SD)
(Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt)

Övriga närvarande

Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
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Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
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Renovering av Torups skola
(2020 KS0389)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups
skola.
Beskrivning av ärendet

I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om Resultat- och ekonomisk plan (REP)
för 2021-2024 beslutades även att påbörja projektering och renovering av Torups skola.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med begäran om medel för renoveringen.

Hylte bostäder har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en förstudie av Torups
skola. Torups skola är i stort behov av renovering. Det är sedan länge känt att det finns
fuktskador i taket till omklädningsrummet och fönster är i behov renovering/utbyte.
Ventilationen behöver ersättas och det finns gamla fuktskador samtidigt behöver dränering
genomföras. Invändigt är det mest ytskikt som behöver ses över. Barn – och
ungdomsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärder för att skolan
ska motsvara dagens behov och möjliggöra samutnyttjande under hela skoldagen.

En ny skola i Torup för 175 barn innebär en uppskattad investeringsutgift om drygt 90 Mkr
inklusive kök och idrottshall. En ny skola för 250 barn innebär en uppskattad
investeringsutgift om drygt 115 Mkr inklusive kök och idrottshall.
Handlingar i ärendet









Tjänsteskrivelse . Budgetmedel för renovering av Torups skola
§24 BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
§203 KSAU Renovering av Torups skola
Skrivelse Torups skola 20201117
Miljöinventering Torups skola inkl bilagor
Budgetkalkyl - Torups skola rev 2020-07-30
Inventeringsrapport förstudie - Torups skola 2020-04-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups
skola.
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till
förslaget till beslut.
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