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Investering Palettskolan
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa återuppbyggnad av byggnad E
på Palettskolan enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2021-11-16.

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av återuppbyggnad av delar av
Palettskolan. Palettskolan drabbades av en brand i byggnad E
sommaren 2020. Verksamheten har sedan branden sin verksamhet i
provisoriska ersättningslokaler.
Barn- och skolnämnden föreslås att hos kommunstyrelsen beställa
återuppbyggnad av Palettskolan enligt serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16.

Underlag för beslutet
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19
Investering Palettskolan
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Projektbeskrivning Återuppbyggnad av By E, Palettskolan

Ärendet
Bakgrund
Sommaren 2020 drabbades Palettskolan av en brand. I branden
totalförstördes byggnad E. Paviljonger etablerades i anslutning till
skolan för att ersätta de lokaler som brunnit ner.

Föredragning
Serviceförvaltningen har i samverkan med skolans ledning utrett en
återuppbyggnad av Palettskolan. Fokus i arbetet har varit att ersätta
de ursprungliga lokalerna och samtidigt utreda behov av justeringar
i planlösning utifrån skolans perspektiv. Utredningen har resulterat i
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ett underlag för beslut som serviceförvaltningen översänt för beslut i
Barn- och skolnämnden. I beslutsunderlaget framgår hur den nya
byggnaden ska se ut. Det framgår även tidplan och kostnad för
projektet. Byggtiden för återuppbyggnaden bedöms till 12 månader.
Verksamheten är sedan tidigare evakuerad till paviljonger.

Beredning
Ärendet har beretts på skolkontoret i samverkan med
utbildningsområdet och serviceförvaltningen.

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn. Återuppbyggnad av Palettskolan säkerställer
barns rätt till en skola nära hemmet. De mindre förändringar som
görs i återuppbyggnaden syftar till mer anpassade lokaler efter
dagens pedagogik.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för återuppbyggnaden av Palettskolan är beräknad till 12
miljoner kr.
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Skoldirektör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Servicenämnden

