
Dnr 9018/159.109 
  
Beskrivning av ombyggnation Apotekaren till 3-avdelnings förskola 
  
Förslaget till ombyggnation går ut på att öppna upp de invändiga ytorna genom att riva 
en del mellanväggar, (se blåmarkerade innerväggar på rivningsritning). De flesta 
innerdörrar byts ut mot dörrar med fönster för att öka insyn. Samtliga väggar målas om, 
nya akustikundertak monteras och nya golvmattor läggs in. Nya toaletter och torkrum 
byggs enligt ritningsförslag 180410. 
  
Befintligt soprum och rum för smutstvätt tas i anspråk för förskoleverksamheten, istället 
föreslås befintlig carport byggas om till soprum och rum för smutstvätten. 
  
Befintlig huvudentré blir varuintag och ny huvudentré byggs till höger om den befintliga. 
  
Utvändigt byggs en vändplan framför huvudentrén, parkeringarna där flyttas till ny yta 
(se ritning utvändiga markarbeten). Ny carport för hemtjänstens bilar byggs vid 
nybyskolan. 
  
Bilaga: Kalkyl ombyggnation Apotekaren till 3-avdelnings förskola 
  
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner att avsatta investeringsmedel nyttjas för att bygga om 
Apotekaren till 3-avdelningsförskola enligt ovanstående beskrivning och bifogade 
ritningsförslag. 

  

Begäran om att ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018 
har inkommit. Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29 § 3 bifogas. 
  
Tilläggsyrkande: Patrik Nilsson (S) 
Anslag utemiljö höjs till 500 000 kr. 

  
Yrkande: Magnus Forsberg (L) 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta erforderliga medel till 
ombyggnationen av Apotekarens förskola, så att ombyggnationen kan genomföras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-02-23 § 3. Detta sker genom att utöka 
investeringsbudgeten för 2018 med motsvarande summa. 

 
Yrkanden: 
Ingrid Sundbom (C): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 
Gabrielle Boström (KD): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 
Kenneth Isaksson (M): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 
Lars Tängdén (C): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 
  
Robert Lindgren (S): Bifall till Allmänna utskottets beslut och till Patrik Nilssons yrkande. 

https://drive.google.com/file/d/1HpT56KYCL01hPPahKwsE4TRZtmiJzTuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yBv1j5qXrv-rnS3v3uqMMLY_EdRTqs0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1zVOjkI-irITTC2biXpQV665UhmbbFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0KfDAYE4Vo1Da8W5CYOYoHKOWZQxZE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLRM5-_q_aw15I4-PNX3P2y85J_RCbQW/view?usp=sharing


  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Allmänna utskottets beslut, 
med att anslag till utemiljön höjs till 500 000 kr vunnit bifall. 
  
Omröstning begärs, och följande propositionsordning godkänns: 
  
Ja-röst för Allmänna utskottets beslut, med Patrik Nilssons tilläggsyrkande. 
  
Nej-röst för Magnus Forsbergs yrkande. 
  
Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 
allmänna utskottets beslut, med Patrik Nilssons tilläggsyrkande. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
  
Att godkänna att avsatta investeringsmedel nyttjas för att bygga om Apotekaren till 
3-avdelningsförskola enligt ovanstående beskrivning och bifogade ritningsförslag. 

  
Anslag till utemiljön höjs till 500 000 kr. 
  
  
Reservation: 
L, C, M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 






