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Kommunstyrelsen

Redovisning av utrymning och rivning av
kommunhuset
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 21 april 2020 gett i uppdrag till
Kommunledningsförvaltningen att göra en tidsplan avseende både utflytt från
kommunhuset samt rivning av det samma. Tidsplanen ska uppdateras löpande.
Informationen rörande rivningsprocessen är inhämtad från
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Informationen får ses som indikativ och kan komma att ändras beroende på
leverans av ny serverhall samt av myndigheternas beslut avseende rivningen.

Christin Tjärnheden
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Fastighetschef Katarina Härner, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tidsplan evakuering samt rivning kommunhuset
2019-10-22

Sep-Okt 2020

Beslut i kommunstyrelsen (dnr KS2019/620, paragraf 172) om
investering i modulär serverhall.
Tilldelningsbeslut av upphandlingskontrakt ny serverhall
Byggprojekt ny serverhall (genomförs av Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen
(SBF)).
Rivningsinventering av kommunhus som underlag för ansökan
om rivningslov.
Förberedelse av migrering av drift från kommunhus till nya
serverhallen.
Ansökan hos MSB om avveckling av skyddsrum i
kommunhuset1.
Migrering av drift.

Okt 2020

Ansökan om rivningslov samt upphandling av
rivningsentreprenad.
Avveckling av nuvarande serverhall i kommunhuset.

2020-03-31
April – Sep
2020

Aug-Sep 2020

Nov 2020 –
mars 2021

Rivning av kommunhuset.

Särskilt om reservkraftsaggregat
Reservkraftsaggregatet vid kommunhuset ansvarar SBF för och hör således inte
till KLF: s beredskapsverksamhet. Bedömningen är att det saknas behov av den
nuvarande reservkraften i någon annan lokal då den är dimensionerad för
kommunhus och är försörjer hela huset kommunhuset med el och inte bara
vitala funktioner. Särskild reservkraft för kommunens samhällsviktiga
verksamhet finns att tillgå idag. Frågan om framtida reservkraft ligger med i
SBF:s arbete i frågan om ett nytt kommunhus.
Namn

1

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Förutsätter att beslut om kommunhustomten har fattats.

Besöksadress
Linbanegatan 12

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningskontoret@enkoping.se
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