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Bygga ny förskola samt nytt gemensamt kök och
ny skolmatsal för Bergfotens skola
§ 50

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Behovet av nybyggnation av ny förskola inklusive nytt gemensamt kök samt ny
skolmatsal vid Bergfotens skola godkänns.
Det restvärde om cirka 0,2 mnkr som uppstår gällande nuvarande Bergfotens
skolas kök, föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde
grundskola.
Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att komplettera
nybyggnationen med en inomhusväg mellan skola och förskola. Beslut om
komplettering och eventuell utökad budget för denna kan fattas inom ramen
för kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut så snart
utredningen är klar.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunstyrelsen
Uppdra till förvaltningen att tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen
samt kultur- och fritidsförvaltningen komplettera med en förstudie för att
undersöka hur de frigjorda ytorna i lokalerna i Bergfotens skola ska
verksamhetsanpassas för att möta nuvarande och kommande behov. Budget
och ekonomiska effekter av verksamhetsanpassningarna hanteras när
förstudien är genomförd.
Nybyggnation av ny förskola vid Bergfotens skola läggs in i kommunstyrelsens
plan för strategiska investeringar .
För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i
budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då
förskolan färdigställs.
För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i
budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då
skolmatsal och kök färdigställs.
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I samband med nybyggnationen behöver anpassning av infart och
parkeringsplatser genomföras. Tillägg för ökade driftskostnader för
gatuenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då
projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Fler permanenta förskoleplatser behöver tillskapas i centrumområdet och en
förstudie har genomförts för att se hur en ny förskola skulle kunna placeras
och utformas på fastigheten Näsby 4:1136.
En förstudie har genomförts där flera förslag på placering av en ny förskola har
utretts. Förvaltningen förordar lösningsförslag 1B vilken presenteras i
förstudien. Förslaget innebär att en konceptförskola uppförs intill Bergfotens
skola där även en ny skolmatsal samt ett gemensamt kök för skola och förskola
föreslås uppföras.
En kompletterande förstudie behöver genomföras för att mer ingående
undersöka hur den yta som frigörs i skollokalerna kan anpassas för att nå
optimal nytta för verksamheternas behov.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna
1-3.
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att godkänna punkterna 4-8.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner
ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bergfoten.pdf
Förstudierapport Bergfoten skola.pdf
Bilaga 3. Bergfoten skola_situationsplan föreslagen placering.pdf
Bilaga 4. Bergfotens skola_ytor som berörs.pdf
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Protokoll för barn- och utbildningsnämnden
Datum

2021-05-26

Tid

15:00–17:10

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, plan 6, 2021-05-27 klockan 10.00

Paragrafer

50–65

Sekreterare

Lena Riddervold
Ordförande

Jannice Rockstroh
Justerande

Jeanette Hellmark
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-28

Datum då anslaget tas ned

2021-06-21

Protokollets förvaringsplats

Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift

Lena Riddervold
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Närvarolista
Beslutande
Jannice Rockstroh (S)
Åsa de Mander (L)
Jeanette Hellmark (M)
Jerry Svensson (S)
Sara Granestrand (S), kom kl. 15.45
Maria Alves Persson (S), tjänstgörande ersättare för Sara Granestrand kl. 15.0015.45
Martin Skjöldebrand (L)
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Torbjörn Skarin (M), tjänstgörande ersättare för Richard Norin (C)
Margareta Baxén (M)
Bjarne Vifell (SD), kom kl. 15.45
Elisabeth Mellström (SD), tjänstgörande ersättare för Bjarne Vifell (SD) kl.
15.00-15.45

Ersättare
Anna-Karin Tjälldén (L)
Ajda Asgari (MP), gick kl. 16.00
Inger Lundgren (V)
Rode Kennerberg (KD)

Övriga
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 6
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Frida Ryholt, verksamhetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
Nathalie Hanze, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 6
My Wistedt, arkitekt, samhällsbyggnadskontoret, § 1
Kenny Fredholm, t.f. skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen

Frånvarande
Peter Hjelm (S)
Anders Nystedt (MP)
Richard Norin (C)
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Raymond Moube (C)
Helena Attebrant (M)
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