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§ 83

Dnr 2017KSM0605 301

Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum
med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner
kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 – 2021
och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans
pengsystem.

Reservation
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande
vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i
Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram
förslag på platser för verksamheten.
Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av
Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren
2018, färdigställt hösten/vintern 2019.
Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1,
där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis
en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med
exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten.
Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en
produktionstid på 16-18 månader.

Justerandes sign
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Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50
miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år
inklusive städ.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att:
En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med
kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor
fördelat mellan år 2018-2020.
Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 – 2021 och den
framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §136.pdf
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf
Reservation Vänsterpartiet KF § 83.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59 (65)

