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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-16

Plats och tid

kommunhuset rum Hävringe kl 16.00 - 16.47

Beslutande

Catharina Fredriksson
Britta Bergström
Patrik Renfors
Linus Fogel
Bror Sterner
Björn Johansson
Dag Bergentoft
Klas Lundbergh
Stefan Johansson

(S)
(S)
(V)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(L)
(M)

Ej tjänstgörande

Solveig Lindblom
Claes-Göran Borrman
Sandra Landin
Anna Philipsson
Bo Höglander

(S)
(S)
(MP)
(M)
(C)

Sagvan Abdulsatar
Andreas Eliasson
Jonas Bergström
Pär Blom
Kristina Sköld
Johan Persson

NCC
NCC
NCC
Projektledare
Sekreterare
Kommunchef

ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Kristina Sköld

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

96 - 97

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum för
anslagsuppsättande

2018-05-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Kristina Sköld

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2018-06-08
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-16

Innehållsförteckning
Ks § 96

Ny förskola/skola - investeringsbeslut Fas 1

3

Ks § 97

Ny förskola/skola - investering förberedande markarbeten

5

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 96

2018-05-16

Dnr KS.2012.133

Ny förskola/skola - investeringsbeslut Fas 1
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna projektplanen ”Framtida förskola och skola i centrala
Oxelösund”.
2. Finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 16,2 miljoner ur
investeringsbudget ”Förskola /skola inkl. inventarier”.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.
4. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en
projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola.
Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är
bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är
så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin.
Skolan projekterades initialt för en organisation Åk F-5 men är nu anpassad
för en organisation F-6. Kapaciteten är ca 520 elever/barn, fördelat på 5
förskoleavdelningar, två paralleller från förskoleklass till åk 6 och särskola åk
1-6 med 10 platser.
Den projekterade skolan inrymmer också en gymnastiksal på 18x24 m och
den kommunala musikskolan.
Byggnationen upphandlades som en totalentreprenad i formen
samverkan/partnering. I mars skrevs kontrakt med NCC som vann
upphandlingen och nu påbörjas Fas 1 med att bland annat ta fram ett riktpris
för byggnationen och färdiga bygghandlingar för att enligt den tidplan som
finns påbörja byggnadsarbetet vid årsskiftet 2018/2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Investering Fas 1 ny förskola/skola
Projektplan ny förskola/skola Fas 1 investering
Dagens sammanträde
Projektledare Pär Blom föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Framskrivet förslag
1. Godkänna projektplanen ”Framtida förskola och skola i centrala
Oxelösund”.
2. Finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 16,2 miljoner ur
investeringsbudget ”Förskola /skola inkl. inventarier”.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.
Förslag
Ordföranden föreslår följande tillägg: Paragrafen förklaras härmed
omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om framskrivet förslag och sitt eget tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 97

2018-05-16

Dnr KS.2012.133

Ny förskola/skola - investering förberedande markarbeten
Kommunstyrelsens beslut
1. Påbörja förberedande markarbeten och sanering på Idegranen 1. Detta
finansieras med 9,9 mnkr ur investeringsbudget ”Förskola / skola inkl.
inventarier”
2. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.
3. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en
projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola.
Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är
bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är
så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin.
Platsen som beslutats för den nya skolan är fastigheten Idegranen 1 med
omgivningar. På och i direkt anslutning till tomten går det ett antal avlopps,
färskvatten och dagvattenledningar. Dessa måste flyttas på för att kunna
bygga skolan och anlägga skolgården.
Det har också påträffats gamla fyllnadsmassor på tomten som måste
omhändertas innan den kan bebyggas.
För att inte försena skolbyggnationen så behöver ledningarna flyttas och
tomten saneras så att detta är klart när det är dags för byggstart.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS- Förberedande markarbeten ny förskola/skola
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Påbörja förberedande markarbeten och sanering på Idegranen 1. Detta
finansieras med 9,9 mnkr ur investeringsbudget ”Förskola / skola inkl.
inventarier”
2. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.
Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordföranden föreslår följande tillägg: Paragrafen förklaras härmed
omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om framskrivet förslag och sitt eget tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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