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Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt ”Vallda Heberg skola inklusive
idrottshall”. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för
perioden 2019–2023, löpnummer 326 och 127.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2019 finns det avsatt budget för nybyggnation
av skola i Vallda Heberg för cirka 400 elever samt tillhörande idrottshall.

Skolan kommer att ersätta de tillfälliga skollokaler som är etablerade på
Toråsskolan samt ta hand om ökat elevantal vid ny exploatering av bostäder
inom området. Det tillfälliga bygglovet för lokaler på Toråsskolan är beviljat
utifrån att lokalerna inom fem år ersätts med permanenta lokaler.

Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att påbörja
projektet under första halvåret år 2019 för att kunna ha ett färdigställt projekt till
skolstart höstterminen 2022.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör
kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt
under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Expedierat/bestyrkt
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-06 Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt ”Vallda Heberg skola inklusive
idrottshall”. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för
perioden 2019–2023, löpnummer 326 och 127.
Kommunbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Ekonomi: specialist budget
Service Lokalförsörjning
Nämnden för Förskola & Grundskola
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Uppstart av projekt enligt lokalplan – Vallda Heberg skola inklusive idrottshall
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt ”Vallda Heberg skola inklusive idrottshall”. Projektet
är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2019–2023, löpnummer 326 och 127.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2019 finns det avsatt budget för nybyggnation av skola i Vallda
Heberg för cirka 400 elever samt tillhörande idrottshall.
Skolan kommer att ersätta de tillfälliga skollokaler som är etablerade på Toråsskolan samt ta hand om
ökat elevantal vid ny exploatering av bostäder inom området. Det tillfälliga bygglovet för lokaler på
Toråsskolan är beviljat utifrån att lokalerna inom fem år ersätts med permanenta lokaler.
Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att påbörja projektet under första
halvåret år 2019 för att kunna ha ett färdigställt projekt till skolstart höstterminen 2022.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-06
Kommunbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutet skickas till
KLK Ekonomi: specialist budget, Service: Lokalförsörjning: nämnden för Förskola & Grundskola

Kommunledningskontoret
Ing Britt Blomberg
0300-834678
ing-britt.blomberg@kungsbacka.se
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Specialist budget

Lokalplanerare

322 Iseråsskolan anpassning Iseråsskolan är i behov av såväl underhåll som
verksamhetsanpassning. Anpassningar av Iseråsskolan kommer att ske under tre års tid.

326 Vallda Heberg skola Nybyggnation av skola för att ta hand om ökat elevantal samt ersättning
av paviljonger på Toråsskolan.

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek I takt med att befolkningen i Frillesås
ökar blir det allt mer aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer ändamålsenliga
skollokaler.

