PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-17

1 (3)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2015/180

§ 73 Planering av Sätoftaskolans
lokalförsörjning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Behovet av Sätoftaskolans framtida lokalförsörjning ska utredas med utgångspunkt i de
önskemål som framställs av barn- och utbildningsnämnden i protokoll från sammanträde
2015-04-13 § 62.
2. Kommundirektören uppdras att formera en ansvarig projektledningsgrupp bestående av
kommundirektören, ekonomichefen, chef för barn- och utbildningssektorn samt ytterligare
tjänstemän kommundirektören utser.
3. Projektledningsgruppen ska under hösten 2015 genomföra en förstudie där
Sätoftaskolans behov av lokalförsörjning utreds.
4. Förslag till utformning och placering av ytterligare 8 förskoleavdelningar och förslag till
hur lokalerna på Sätoftaskolan i övrigt behöver anpassas till verksamheten. Denna del av
förstudien görs lämpligast av en extern konsult i samråd med projektledningsgruppen.
Förstudien ska även innehålla planering av hur projektet ska föras in i kommunens
budget, planering av nödvändiga politiska beslut samt planering av eventuellt planarbete
och bygglovsansökan.
5. Under förstudien ska fackliga företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och
föräldragrupper ges möjlighet till insyn och till att påverka förskoleavdelningarnas
placering och utformning samt övriga lokalförändringars utformning.
6. Projektledningsgruppen ska senast december 2015 till kommunstyrelsens arbetsutskott
och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, därefter till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, redovisa sina förslag på lokalförsörjning på Sätoftaskolan samt en
plan för genomförande av projektet. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag.
7. Projektledningsgruppen ska inledningsvis göra en bedömning av vilka ekonomiska
anslag som behövs för förstudien och begära anslag från kommunstyrelsen.
8. Detta uppdrag om planering av Sätoftasskolans lokalförsörjning ersätter tidigare
ärenden.
9. Projektledningsgruppen ska löpande rapportera sitt arbete till kommunstyrelsens
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Efter framställan från barn- och utbildningsnämnden under 2012 bildades en projektgrupp
som drev ”projekt förskola Sätoftaskolan”. Barn- och utbildningsnämnden har identifierat
nya behov och uppdraget måste därför avslutas och ett nytt uppdrag ges. Av
protokollsutdrag 2015-04-13§ 62 framgår de behov som identifierats. Bakgrunden i
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ärendet framgår av skrivelse 2015-02-04 av mark- och fastighetsförvaltaren.
Vid möte 2015-05-15 mellan kanslichefen och barn- och utbildningsämndens ordförande
har framkommit att nämnden anser att liggande förslag till utformning och placering av
förskolan inte tillgodoser verksamhetens behov. Nämnden anser att planeringen måste
börjas om från början. Det finns följande önskemål i ärendet:
1. Nämnden vill löpande få information om projektets genomförande. Nämnden önskar
därför att projektledningsgruppen dokumenterar sina möten i protokoll och att nämnden
får tillgång till protokollen löpande.
2. Vid planeringen av var på området den nya förskolan ska placeras och vid planeringen
av hur lokalerna och därtill hörande utrymmen samt utomhusmiljön ska utformas ska stor
hänsyn tas till barnperspektivet och till pedagogiska perspektiv. Bland annat har
personalen önskat en ur- och skuravdelning. Det är därför mycket viktigt att fackliga
företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och föräldrar ges möjlighet att vara
delaktiga i processen.
3. Den ekonomiska styrningen är viktig. Byggnationen måste arbetas in i
investeringsbudgeten 2016/2017 och i verksamhetsbudgeten 2017/2018. Hyrans storlek
blir avgörande för hur stor lärartäthet kommunen kommer kunna erbjuda framöver. Det är
därför viktigt att byggnationskostnaderna anpassas till avskrivningstid och internränta
m.m. så att hyran inte blir för hög. Alla avvikelser måste dokumenteras och lyftas till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Den framarbetade detaljplanen kan rymma en förskola med 8 avdelningar. Det bör
dock kontrolleras om planarbetet behöver kompletteras.
5. Övriga önskemål framgår av barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-13 § 62.
Barn- och utbildningsnämnden anser att följande tidschema är rimligt:
Hösten 2015 – Förstudie genomförs och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Våren 2016 – Nödvändiga politiska beslut fattas. Upphandlingsförfarande på byggnation
genomförs.
2017 – byggnation påbörjas och slutförs senast våren 2018.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet
biträds av Ola Kollén (C).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsens 2015-06-08, § 160
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 § 62
3. Skrivelse 2015-02-04 angående ”Projekt förskola Sätoftaskolan” av mark- och
miljöchefen.
_____
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