KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-09-10

§ 285
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Varlaskolan
Dnr KS/2019:545
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektering och genomförande av
projekt, Varlaskolan och idrottshall. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år
2022 i lokalplan för perioden 2020–2024.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget utbyggnation av
Varlaskolan med tillhörande idrottshall. Iordningsställande av markparkering
ingår också.
Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat om uppstart av förstudie som har
föregåtts av en utredning, KS §101.
Under hösten 2018 och våren 2019 har en utredning och förstudie utförts som
visar på möjlig lokallösning. De utrymmen som skapas är planerade för att i
möjligaste mån kunna samnyttjas för såväl utbildnings-, kultur- och
fritidsverksamhet. Även utemiljön planeras för ökad grad av samnyttjande.
Under förstudien har det visat sig att lokaler för skyddsrum behöver ingå i
projektet samt att större ombyggnationer av måltidsköket behövs. Dessa delar är
tillägg från ursprunglig planering. I den fortsatta projekteringen kommer det
planeras för att bordtennisverksamhet ska inrymmas i idrottshallen vilket också
är ett tillkommande behov.
Behovet av fler elevplatser inom de centrala skolorna är stort och alternativet att
bygga ut Varlaskolan med fler elevplatser är ett långsiktigt alternativ.
Utbyggnationen av Varlaskolan kommer även avlasta det stora trycket på andra
skolor där möjligheten till en utbyggnation är svårare.
För att förvaltningen för Service ska kunna genomföra projektet till skolstart
höstterminen 2022 behöver projekteringen starta i efter sommaren 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27
Kommunbudget 2020
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
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2019-09-10

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Beslutet skickas till
Service Lokalförsörjning
Förskola & Grundskola
Kultur & Fritid
Kommunledningskontoret ekonomi

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-27
Diarienummer

KS/2019:545

Uppstart av projekt enligt lokalplan – Varlaskolan inklusive idrottshall
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektering och genomförande av projekt, Varlaskolan och
idrottshall. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2020–2024,
löpnummer 324 och 128.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat om uppstart av förstudie som har föregåtts av en utredning,
KS §101.
Under hösten och våren har en utredning och förstudie utförts som visar på möjlig lokallösning. De
utrymmen som tillskapas är planerade för att i möjligaste mån kunna samnyttjas för såväl utbildnings-,
kultur- och fritidsverksamhet. Även utemiljön planeras för ökad grad av samnyttjande.
Under förstudien har det visat sig att lokaler för skyddsrum behöver ingå i projektet samt att större
ombyggnationer av måltidsköket behövs. Dessa delar är tillägg från ursprunglig planering. I den
fortsatta projekteringen kommer det planeras för att bordtennisverksamhet ska inrymmas i
idrottshallen vilket också är ett tillkommande behov.
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget utbyggnation av Varlaskolan med
tillhörande idrottshall. Iordningsställande av markparkering ingår också.
Behovet av fler elevplatser inom de centrala skolorna är stort och alternativet att bygga ut Varlaskolan
med fler elevplatser är ett långsiktigt alternativ. Utbyggnationen av Varlaskolan kommer även avlasta
det stora trycket på andra skolor där möjligheten till en utbyggnation är svårare.
Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att påbörja projekteringen direkt
efter sommaren 2019 för att kunna ha ett färdigställt projekt till skolstart höstterminen 2022.
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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, 2019-08-27
Kommunbudget 2020
Beslutet skickas till
Service Lokalförsörjning
Förskola & Grundskola
Kultur & Fritid
Kommunledningskontoret ekonomi
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