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§ 142   Dnr: KS-2022/573 

Rivning av byggnader på Vrå 1:85 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att planera för och därefter om 
erforderliga tillstånd givits utföra rivning av byggnader på fastigheten Vrå 1:85. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2022 påbörja rivning av Boängsvägen 6 till en 
kostnad om 700 000 kronor. Beräkning av kostnaden för Boängsvägen 4 avvaktas 
med till 2023. 

3. Beslutet justeras omedelbart.  

Propositionsordning 

Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans med förslaget att beslutet ska 
justeras omedelbart mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med båda 
förslagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Två av byggnaderna som kommunen förvärvade av Alsike Fastighets AB 2021 är i behov av 
rivning. De ligger öster om järnvägen inom det kommande stationsläget i Alsike. I ett första 
skede, under 2022, avses rivning av den större byggnaden, ett före detta sjukhem, som är 
oljeuppvärmt. En översiktlig dokumentation över fastigheterna kommer genomföras. 

Underlag för beslut 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. Förvaltningen vill att beslutet ska justeras 
omedelbart.  

Tjänsteutlåtande 
Karta där byggnader som ska rivas är markerade 
Foto Boängsvägen 4 
Foto Boängsvägen 6 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 


