SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
2015-12-16

§ 71

Dnr 2015/BUN 0150

Uppdrag i samband med ny organisation av
grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt
arbete med långsiktig lokalförsörjning inom
grundskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen som får
uppdrag enligt ordförandeförslag:
1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad, om det bedöms
som möjligt vad krävs då för investeringar för detta. Vad skulle hyres- och
driftskostnaden för en grundskola bli.
2. Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan om den ska behållas som
grundskola utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor. Vad har vi för
hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter
renovering.
3. Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola, vad skulle kostnaden
för detta bli och hur många platser möjliggörs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför två stora uppdrag som är tätt
sammanlänkande, omorganisation av förskolor och skolor samt en
övergripande lokalresursplan.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Dalskolan är en populär skola som idag har plats för 275 elever men delar av
skolan är i ett relativt dåligt skick och underhållsbehovet de närmaste 10 åren
uppgår till ca 10 miljoner kronor. Alliansen vill mot bakgrund av detta utreda
följande:
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Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad, om det bedöms
som möjligt vad krävs då för investeringar för detta. Vad skulle hyres- och
driftskostnaden för en grundskola bli.
Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan om den ska behållas som
grundskola utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor. Vad har vi för
hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter
renovering.
Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola, vad skulle kostnaden för
detta bli och hur många platser möjliggörs.
Var ligger brytpunkten för få hållbara skolor och förskolor i Tyresö framöver

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf
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