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Förskolemoduler
Sammanfattning

Lokalbristen i förskolan har under de två senaste åren varit akut. Flera av de planerade
akuta och tillfälliga lokallösningar som förvaltningen arbetat med har av olika skäl inte
kunnat genomföras. På grund av lång leveranstid för moduler har inriktningen i samråd
med fastighetskontoret därutöver varit mot permanenta lokaler som medför marginellt
längre leveranstid med bättre kvalitet och ekonomi över tid.
Även byggandet av de permanenta lokalerna har dock drabbats av fördröjningar av olika
skäl. Nu har dessutom arbetsmiljön vid ett par befintliga enheter befunnits ha sådana
brister att arbetsmiljöåtgärder kan komma att begränsa tillgången till dessa. Därför
bedömer förvaltningen, i brist på andra lösningar, att moduler behöver beställas till de
tre platser som vi efter förstudier fått bygglov på. Det betyder tre moduler à två
avdelningar till en årlig kostnad av drygt 1 mnkr per enhet enligt gjorda förstudier.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen hemställa att få beställa tre förskolemoduler med vardera två
avdelningar enligt förvaltningens beskrivning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Handläggare

Skolchef Hans-Lennart Schylberg
Telefon 0522-69 68 52
hans-lennart.schylberg@uddevalla.se

Förskolemoduler
Sammanfattning

Lokalbristen i förskolan har under de två senaste åren varit akut. Flera av de planerade
akuta och tillfälliga lokallösningar som förvaltningen arbetat med har av olika skäl inte
kunnat genomföras. På grund av lång leveranstid för moduler har inriktningen i samråd
med fastighetskontoret därutöver varit mot permanenta lokaler som medför marginellt
längre leveranstid med bättre kvalitet och ekonomi över tid.
Även byggandet av de permanenta lokalerna har dock drabbats av fördröjningar av olika
skäl. Nu har dessutom arbetsmiljön vid ett par befintliga enheter befunnits ha sådana
brister att arbetsmiljöåtgärder kan komma att begränsa tillgången till dessa. Därför
bedömer förvaltningen, i brist på andra lösningar, att moduler behöver beställas till de
tre platser som vi efter förstudier fått bygglov på. Det betyder tre moduler à två
avdelningar till en årlig kostnad av drygt 1 mnkr per enhet enligt gjorda förstudier.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen hemställa att få beställa tre förskolemoduler med vardera två
avdelningar enligt förvaltningens beskrivning.
Ärendebeskrivning

Lokalbristen i förskolan har under de två senaste åren varit akut. Flera av de planerade
akuta och tillfälliga lokallösningar som förvaltningen arbetat med har av olika skäl inte
kunnat genomföras. På grund av lång leveranstid för moduler har inriktningen i samråd
med fastighetskontoret därutöver varit mot permanenta lokaler som medför marginellt
längre leveranstid med bättre kvalitet och ekonomi över tid.
Även byggandet av de permanenta lokalerna har dock drabbats av fördröjningar av olika
skäl. Nu har dessutom arbetsmiljön vid ett par befintliga enheter befunnits ha sådana
brister att arbetsmiljöåtgärder kan komma att begränsa tillgången till dessa. Därför
bedömer förvaltningen, i brist på andra lösningar, att moduler behöver beställas till de
tre platser som vi efter förstudier fått bygglov på (Herrestad, Dalaberg och Skansen).
Modulen är den standardmodul som upphandlats till Skogslyckan. Det betyder tre
moduler à två avdelningar till en årlig kostnad av drygt 1 mnkr per enhet enligt gjorda
förstudier (kalkylen utgår från en femårsperiod).
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Finansiering
Barn och utbildningsnämnden har under 2015 och 2016 endast utnyttjat en mindre del
av tilldelat investeringsutrymme. Till stor del beror det på att planerade
lokalförändringar inte kunnat genomföras. Det finns flera olika skäl till det men olika
hinder har påverkat genomförandet negativt. En konsekvens av det är nu att moduler
behöver anskaffas. Den hyreskostnad som det medför skulle i annat fall ha kommit som
kapitaltjänstkostnad om investeringsplanen genomförts.
Barn och utbildningsnämnden har begränsade möjligheter till effektivisering av
verksamheten för att skapa det utrymme som krävs för att täcka den tillkommande
hyreskostnaden. Dock är lokalanskaffningen nödvändig för att kommunen ska kunna
genomföra sitt åtagande. Frågan om nämndens tillkommande lokalkostnader måste
fortsatt lyftas i kommande budgetdialoger.

Hans-Lennart Schylberg
Skolchef

Expediera till

Dnr BUN 2016/00430

