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Genomförande och investeringstillstånd ny förskola Robertsfors 
  
Under våren 2018 fortsatte det förberedande arbetet med investeringen om ny 
sjuavdelningsförskola i Robertsfors. Beslut har tidigare fattats om dess genomförande 
(se bifogade underlag), varför projektering fortgått. Projektansvarig har haft regelbundna 
träffar och möten med sektorschef för barn-och utbildning och förskolechef. Bland annat 
har protokollfört samrådsmöte hållits den 19/6 där verksamhetens representanter samt 
fackliga ombud närvarade. 
  
Nybyggnation av förskola har även lyfts återkommande i utskottets ekonomipunkter av 
sektorchef. 
 
Utifrån fattade beslut har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett upphandlingsunderlag 
för den nya förskolan inom befintlig detaljplan. Ursprunglig placering på marken 
begränsades av Norrbottniabanans planeringskorridor, vilket gjort att förskolans 
placering förflyttats något östligt på samma tänkta plats för att säkerställa fortsatt 
funktion utan att beröras av 
planeringskorridoren. Detta gör att de ursprungliga funktionerna i ritat hus med antal 
avdelningar, tillgång till personalutrymmen, tillgång till utemiljö, koppling till måltid mm 
kvarstår.  
  
Under sommaren har en upphandling för entreprenad om uppförande av ny förskola i 
Robertsfors, legat ute med en anbudsöppning den 17 september. Om godkända 
inkomna anbud ej överstiger det av kommunfullmäktige avsatta investeringsutrymmet 
på 44 mkr föreslås allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen ge förvaltningen 
genomförande och investeringstillstånd för ny förskola Robertsfors samt slutföra 
upphandling och gå till avtalsskrivning. 
  
Om godkända inkomna anbud överstiger det avsatta investeringsutrymmet föreslås 
kommunstyrelsen att ge genomförande och investeringstillstånd samt slutföra 
upphandling och gå till avtalsskrivning, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
beslut om ny nivå på investeringsutrymmet för projektet. 
  
Om samtliga anbud överstiger det budgeterade 44 m kr föreslås kommunstyrelsen 
föreslå ett justerat investeringsutrymme eller att avbryta projektering och upphandling. 

  
Allmänna utskottets förslag till beslut 
  
Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ge tilldelningsbeslut och teckna avtal med 
entreprenör. 
  
Att föreslå kommunstyrelsen att lämna startbesked för investering förskola 7-avdelning 
på Jenningsskolan. 
  



Att ge i uppdrag till samhällsbyggnadschef att säkerställa byggnaden så att det i 
framtiden är möjligt att bedriva förskola på obekväm arbetstid. 
  
  
Protokollet besluts omedelbart justerat. 

  
 






