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Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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)
Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)

Utses att justera

Anna Roos
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-30

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§56

Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium
(2021 KS0169)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om
1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium.
Beskrivning av ärendet

Grundsärskolan bedriver sin verksamhet i delar av den gamla lågstadiebyggnaden intill
Kråkbergsskolan som i tidigare benämnts Örnaskolans mellanstadium. Lokalerna har
genomgått arbetsmiljömässig undersökning och kontrollmätning då personal under våren
2020 påtalade lukt och huvudvärk.

Mätningar visar att det är fukt i krypgrunden under dessa lokaler men fukten är isolerad under
del av byggnaden och är inte spridd till hela byggnaden i dagsläget.

Då Kråkbergsskolan byggdes var ambitionen att denna byggnad skulle rivas men
elevunderlaget var fortfarande högt för att möjliggöra rivningen. Eftersom lokalerna är i dåligt
skick så är rivning det bästa alternativet.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om
1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
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