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Försäljning av fastigheterna Lillbergets förskola samt 

Skogsgläntan förskola 

Kommunchefens förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

Försäljning genomförs av fastigheterna förskolan Lillberget (Lillberget 1) och förskolan Skogsgläntan 

(Edfastmark 7:246) genom mäklare till högstbjudande. 

Del av försäljningsvärdet används för att täcka IT-kontorets omkostnader för att avlägsna samt flytta 

den tekniska infrastruktur som idag finns i de bägge fastigheterna  

 

Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsen gav vid sitt möte 2019-06-03 (Dnr: 9019/216.109) förvaltningen i uppdrag att 

förbereda försäljning av byggnaderna Lillberget förskola samt Skogsgläntan förskola. Mäklare är 

kontaktade och förvaltningen vill nu gå vidare med försäljningen. 

 

Tre av fem avdelningar på förskolan Lillberget har redan flyttats till den nya förskolan. De två 

kvarvarande avdelningarna på Lillberget samt de två avdelningarna på förskolan Skogsgläntan flyttas 

till den nya förskolan under perioden juni-juli och beräknas vara klar under v 32 (2020-08-03). 

 

Idag finns det aktiva huvudnoder för stadsnätet i Lillberget samt Skogsgläntans fastigheter. Dessa 
noder behöver flyttas i samband med försäljning. 
Det innefattar, fiberblåsning samt grävarbeten och installation av aktiv utrustning i i det 
säkerhetsklassade MSB-huset som blir ny huvudnod för dessa 
områden. 
Dessa kostnader uppskattas till ca 500 000:- totalt för båda noderna. 

Beslutsunderlag 

- Beslut Kommunstyrelsen 2019-06-03 

- Situationskarta 

Beslut ska skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 

It-kontoret 

Kommunchef 
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Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ingen påverkan 

  
Konsekvenser verksamhet 
Verksamheterna som flyttas får bättre och ändamålsenligare lokaler i nya byggnaden 

 
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Ingen risk eller konsekvensanalys bedöms vara nödvändig 

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga konsekvenser för andra beslut 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen frigör resurser genom försäljning 

Kostnad uppstår för att flytta teknisk infrastruktur 
  
Resurser 
 
Finansiering 
Kostnader för IT-kontoret finansieras via del av försäljningsvärdet 
  
 


