Dnr 9016/20.109
INVESTERINGAR ENLIGT BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 20150921, § 54
Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde 20150921 § 54 beslut om investeringsbudget
för 2016 och plan 20172018. Avseende investeringar inom barn och utbildnings
verksamhetsområde där ansvaret för genomförande ligger på Samhällsbyggnadskontoret
beslutades enligt nedanstående:

BESLUT KF 20150921, § 54

2016

Förskola Robertsfors

23 500

Förskola södra

250

6 750

7 000

Tundalsskolan

5 000

5 000

10 000

Förskola norra

1 700
30 450

2017

TOTALT
23 500

1 700
11 750

42 200

Förskola/dagbarnvårdarverksamhet södra kommundelen
Sedan beslut om investeringsbudget fattats har situationen på förskolan Fyrklövern i Bygdeå
aktu
aliserats – trånga lokaler, en friststående modul etc. Utifrån det behov som idag finns i
Bygdeå och prognosen inför kommande år tillsammans med arbetsmiljömässiga och
pedagogiska aspekter har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram planskisser med estimerad
kostnad för utbyggnad av en avdelning i Bygdeå.
Förskolan Tallkotten i Djäkneboda utökades 2014 med en avdelning genom att en modul
hyrts och byggts samman med befintlig fastighet. Dessa lokaler upplevs fungera bra och i
dagsläget kan från verksamhetshåll inte ses något ytterligare behov.
Den dagbarnvårdarverksamhet som tidigare fanns i Sjöåkern omlokaliserades under
2014/15 till Norum där Bygdegården hyrts. Då efterfrågan av plats var som störst fanns 15
barn inskrivna i verk
samheten i Sjöåkern och utöver det fick ett par förskoleplatser köpas i
Sävar. Idag är det sju barn inskrivna i verksamheten som bedrivs i Norums Bygdeågård och
hösten 2016 blir det nio barn. För
skolechef beräknar att det de närmaste två till tre åren
kommer att handla om en efterfrågan på mellan tio till tolv platser i
dagbarnvårdarverksamheten i Norum, vilket kommer att fungera bra.
Förskola norra kommundelen
I Ånäset finns idag två förskolor – Apotekaren (1,5 avdelning) och Åkerbäret (1 avdelning).
Apote
karen är inrymd i ”gamla sjukhemmet” där det idag finns ledig lokalyta som skulle
kunna byggas om för att göra Apotekaren till en treavdelningsförskola.
Förskolan Dungen är inrymd i den före detta skolan i Flarken. Lokalerna här är inte
utformade för den verksamhet som bedrivs – långa avstånd mellan innemiljö och utemiljö,
stentrappor/golv, dålig ljudmiljö etc. Från verksamheten har dessa problem och de negativa
aspekterna på denna arbetsmiljö lyfts vid ett flertal tillfällen till förskolechef och barn och
utbildningschef. Personalen på Dungen har föreslagit att verksamheten flyttas till Ånäset och
Apotekaren.

Förskola Robertsfors
När det gäller förskola i Robertsfors har detta behandlats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäk
tige och beslut om uppförande av en sjuavdelningsförskola har fattats.
Samhällsbyggnadskontoret har uppdraget att hitta lämplig plats/tomt för den nya förskolan.
Samhällsbyggnadschef anser att investeringen på totalt 23,5 miljoner bör fördelas på två år
utifrån den tidsplan som finns.

Tundalsskolan
För Tundalsskolan finns totalt 10 miljoner avsatta fördelat på 2016 och 2017. Arbetet med
den första etappen har påbörjats av Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med arkitekt
och avser renovering och ombyggnation av Tundalskollans mellanstadium där behovet av
åtgärder bedöms som mest akut (flytt av toaletter till tryggare miljö, grupprum etc).
Genomförandet är planerat att starta juni 2016. När det gäller behoven av ombyggnation av
Tundalsskolans högstadium har arkitekter gjort en preliminär genomgång av de behov som
uttryckts och de möjligheter som finns utifrån beslutad investeringsbudget/plan. Här kan
konstateras att de avsatta investeringsmedlen om 5 miljoner kronor inte bedöms kunna
åtgärda de egentliga problemen, då detta skulle innebära att kök och matsal bör flyttas för
att få ett bättre och öppnare flöde i byggnaden. Dock ses möjlighet att kunna genomföra
vissa förbättringsåtgärder avseende ljumiljö, tillbyggnad av ytterligare grupprum.
Sammanfattningsvis har tre förslag till ompdisponering av investeringsbudget tagits fram för
att kunna tillgodose de behov som finns inom förskoleverksamheten och samtidigt beakta
behoven på Tundalsskolan.

FÖRSLAG A
Förskola Robertsfors
Förskola södra

2016
13 500

2017 TOTALT
10 000

23 500 Fördelat på två år istället för ett år

4 500

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss

Tundalsskolan

5 000

TuM enligt förslag juni 16/TuH juni
9 000 17

Förskola norra

5 200
28 200

4 000

5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd)
14 000

42 200

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa de
arbetsmiljö och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående modul.
Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till tre avdelningar och
verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. Investeringsbudget för Tundalsskolans
högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå skulle innebära att ett antal grupprum kan byggas,
förbättrade toaletter i forum avseende trygghetsaspekter samt förbättringar av t ex ljudmiljö i
korridorer.

FÖRSLAG B
Förskola Robertsfors

2016
13 500

Förskola södra

4 500

Tundalsskolan

5 000

Förskola norra

8 000
31 000

2017 TOTALT
10 000

23 500 Fördelat på två år istället för ett år
4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss

1 200

TuM enligt förslag juni 16/TuH juni
6 200 17
8 000 Enligt skiss förslag 2 (3 avd)

11 200

42 200

Förslag B innebär samma sak som förslag A avseende förskola, med den skillnaden att den
ombyggnation som görs av Apotekaren i Ånäset blir en högmodern Reggio Emilia inspirerad
förskola. Avseende Tundalsskolan så minskas investeringsbudget kraftigt och åtgärder som
beräknas kunna genomföras är t ex förbättrade toaletter i forum avseende trygghetsaspekter
samt delar av ljudmiljön.

FÖRSLAG C
Förskola Robertsfors

2016
13 500

Förskola södra

4 500

Tundalsskolan

5 000

Förskola norra

2 200
25 200

2017 TOTALT
10 000

23 500 Fördelat på två år istället för ett år
4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss

7 000

TuM enligt förslag juni 16/TuH juni
12 000 17
2 200 "Budgetvariant" (två avd)  förslag 3

17 000

42 200

Detta förslag innebär att förskolan Apotekaren byggs om till en riktig tvåavdelningsförskola, att
förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning och att Tundalsskolans högstadium tillförs
ytterligare 2 miljoner till åtgärder som beskrivits i de övriga två förslagen.

Bilagor:
1)
Planskisser Apotektaren, Ånäset
2)
Planskiss Fyrklövern, Bygdeå

Barn och utbildningschef och samhällsbyggnadschefs förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en omdisponering av
investeringsbudget/plan 2016208 enligt förslag A:

FÖRSLAG A
Förskola Robertsfors

2016
13 500

Förskola södra

4 500

Tundalsskolan

5 000

Förskola norra

5 200
28 200

2017 TOTALT
10 000

23 500 Fördelat på två år istället för ett år
4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss

4 000

TuM enligt förslag juni 16/TuH juni
9 000 17
5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd)

14 000

42 200

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa de
arbetsmiljö och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående modul.
Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till tre avdelningar och
verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. Investeringsbudget för Tundalsskolans
högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå skulle innebära att ett antal grupprum kan byggas,
förbättrade toaletter i forum avseende trygghetsaspekter samt förbättringar av t ex ljudmiljö i
korridorer.

