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Barn- och utbildningsnämnden

Nybyggnation, Norra Rörums förskola och
pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Hemställa till kommunstyrelsen att skyndsamt beställa förskola och pedagogisk omsorg med
tillagningskök i Norra Rörum i enlighet med framtaget förslag från HFAB. Den tillkommande
kostnaden för tillagningskök beräknas motsvara 125 tkr, vilket täcks av den besparing som
kan göras genom att den dagliga körningen/transportkostnaden från Tjörnarp till Norra
Rörum helt kan tas bort.

Ärendebeskrivning
Höör fastighets AB, HFAB, har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga en ny förskola
och pedagogisk verksamhet anpassad för 50 barn. I uppdraget ingår även ny utemiljö för
förskola samt uppfräschning av idrottshall och omställning av befintlig förskola till lägenheter.
Tillkommande hyresökning för ovanstående får maximalt uppgå till 950 000 kr/år enligt
kommunstyrelsens beslut.
Dåvarande VD för HFAB, Kristina Forslund, presenterade ett uppdraget för
kommunstyrelsen den 30 januari 2017 och för barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2017. Vid presentationen och senare när nämnden fick del av kostnadsberäkningen framgick
det att ett mottagningskök var planerat.
Vid fortsatt beredning av ärendet har sektorledningen uttryckt önskemål om ett
tillagningskök. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 oktober 2017 och
beslutade:
”1. Invänta kökskonsultens förslag på typ av köksbyggnation vid nybyggnationen av förskola
och pedagogisk omsorg i Norra Rörum med hänsyn taget till det samlade behovet för
måltidsverksamheten i området Tjörnarp och Norra Rörum, och
2. Uppdra till Barn- och utbildningsnämndens ordförande att diskutera föreliggande
kostnadskalkyl med Höörs fastighets AB.”
VD för HFAB, Mikael Nordholm, har utarbetat en presentation där tillagningskök är
inkluderat. Merkostnaden för ett tillagningskök är beräknad till 125 tkr.
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Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, har kompletterat ärendet med en tjänsteskrivelse
gällande kostnadsbilden för de tre lägenheterna som social sektor nyttjar.
Måltidschef, Eva Kullenberg, har upprättat en tjänsteskrivelse utifrån måltidsverksamhetens
perspektiv.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
lisbeth.bonthron@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Meddelande från HFAB.pdf
2. Presentation Norra Rörums förskola skapad 2017-11-27
3. Tjänsteskrivelse upprättad av måltidschefen
4. Underlag avseende kostnadsbilden för lägenheterna upprättad av
fastighetsstrategen – Tjänsteskrivelse L.F.
5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§195).

