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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Dnr BUN 2017/59

§ 170 Informationspunkt: Förskolemodul
Fogdaröd - Kostnader för etablering,
utemiljö och inventarier
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om Förskolemodul Fogdaröd med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, informerar om ärendet.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-03, § 67, att hemställa
hos Kommunstyrelsen att:
1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna som beräknas uppgå till 4 075 tkr samt
kostnaden för iordningställande av utemiljön som beräknas uppgå till 900 tkr vid
modulförskolan på Fogdarödsvägen initialt belastas Kommunstyrelsen och
därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra för motsvarande
avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad livslängd, och
2. Barn- och utbildningsnämnden ur Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017
erhåller 250 tkr per avdelning för fyra avdelningar och 300 tkr för inventarier och
förbrukningsinventarier till tillagningsköket, totalt 1 300 tkr för inköp av inventarier till
modulerna som väntas vara färdigställda under augusti månad 2017, samt
3. Uppdrar till sektorsledningen att upprätta en samlad översikt för modulärendena till
nästkommande nämndssammanträde den 2017-05-08.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 239, att:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Resterande medel av Kommunstyrelsens investeringsreserv (projektnr 9001) på 4 675
000 kr tillförs projekt för mark-, etablerings- och montagekostnader samt kostnader för
utemiljö för modulförskolor och modulskolor (projekt nr: 9126).
2. Under detta nya projekt tillförs mark-, etablerings- och montagekostnader samt
kostnader för utemiljö för modulförskolorna på Fogdaröd, Tjörnebo och Ringsjöskolan
(enligt tidigare beslut) på 7 350 000 kr.
3. Finansiering av resterande kostnader sker genom överföring från övriga
investeringsprojekt efter beslut i kommunfullmäktige. Redovisning till kommunfullmäktige
sker för beslut innan årsskiftet.
4. Barn- och utbildningsnämnden ska finansiera inköp av inventarier inom tilldelad
budgetram för investeringar.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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5. Investeringarnas årliga kapitalkostnader ska belasta Barn- och utbildningsnämndens
driftsresultat.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-03 (2017-04-03 BUN §67).doc
2. Kommunstyrelsen 2017-09-11 (2017-09-11 KS §239).doc
_____
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