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Omprioritering av investeringar 2023, med anledning av
etapp tre på Kungsskolan

Förslag till beslut (enligt tjänsteskrivelse):
Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilldelning av bästa
anbud för etapp tre i renoveringen av Kungsskolan.

Kommunstyrelsen beslutar att inom befintlig budgetram för 2023
godta förslag om omprioritering av investeringar 2023.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse från 2023-03-21 föreslår fastighetschefen att
kommunstyrelsen godkänner tilldelning av bästa anbud för
Kungsskolan etapp tre, samt att kommunstyrelsen inom befintlig
budgetram för 2023 beslutar att godta förslag om omprioritering av
investeringar 2023.

Fastighetschefen beskriver i tjänsteskrivelsen att renovering av
Kungsskolans ytskikt, vatten, avlopp, el, fönster med mera är inlagt i
investeringsplanen från 2021 med ett planerat färdigställande 2024.
Renoveringen utförs i etapper då utbildningsverksamheten ska pågå
under renoveringen. Etapp ett och etapp två blev klara 2022. Etapp tre
är planerad under 2023.

Åtgärderna syftar till att skapa en tryggare och bättre lärmiljö för
eleverna. Miljön ska främja undervisning, stöd och sociala kontakter
som bidrar till en ökad trygghet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om omprioriteringar av investeringar 2023.pdf
___________

Expedieras till:
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Omprioritering av investeringar 2023 

 

Förslag till Beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilldelning av bästa anbud för 

Kungsskolan etapp 3. 

 

Att kommunstyrelsen inom befintlig budgetram för 2023 beslutar att godta 

förslag om omprioritering av investeringar 2023. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kungsskolan är uppförd under 1952 (A,B) tillbyggd 1968 (C) 1983 (E,D) 

samt baksida (B) 2004, byggnaden använts i huvudsak för skolverksamhet.  

Renovering (ytskikt, vatten, avlopp, el, fönster mm.) av Kungsskolan ligger i 

investeringsplanen från 2021 med ett planerat färdigställande 2024. 

Renoveringen är planerad att utföras i etapper då utbildning ska fortgå under 

renoveringen. Etapp 1 och 2 är klar 2022. Omfattning enligt bild nedan. 

 

 
Renovering, anpassning och uppgradering till dagens lagkrav av 

Kungsskolans lokaler innebär även en tryggare och bättre lärmiljö för 

eleverna. Miljön ska främja undervisning, stöd och sociala kontakter som 

bidrar till en ökad trygghet. Renovering av lokalerna från 1983 har ökat i 

omfattning för att klara dagens krav för skolverksamhet. Inflation och 

ändrade förutsättningar har medfört ett högre investeringsbehov.  Redogörs 

på KS den 27 mars. 

 

Projektbudget för etapp 3 efter beslutad omprioritering kan hanteras inom 

befintlig rambudget för investeringar 2023.  

 

 

Mathias Svensson 

Fastighetschef 

Renovering 2023 

Renovering 2024 

Renovering 2022 

Renovering 2021 
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