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Förskola Råssnäs - tillägg investeringsbudget (18/KS 0068)
Sammanfattning
I den preliminära Mål och Resursplanen 2019 som antogs av kommunstyrelsen i juni ingick
ett investeringsprojekt avseende uppförande av förskola i Råssnäs. Detta projekt utgick från
förstudie som påbörjades i april 2018 som syftar till att utreda förutsättningarna för att
uppföra fyra avdelningar förskola i anslutning till kvarteret Jupiter 1, Råssnäsvägen 16.
Upphandling har genomförts genom så kallad partneringupphandling. Partnering innebär att
den tilldelade entreprenören i samverkan med kommunen tar fram projekteringsunderlag.
Kommunledningsförvaltningen har utrett andra lösningar avseende byggnation och
finansiering av förskolan på Råssnäs genom en omvärldsanalys och en juridisk analys vilket
har lett till att beslutet om tilldelning har tagit tid. På grund av detta var inte
investeringsprojektet med i kommunfullmäktiges beslut den 10 december.
Kommunledningsförvaltningens utredning har lett fram till slutsatsen att nuvarande upplägg
med partnering och aktuellt tilldelningsbeslut, med hänsyn till hur långt fram detta projekt har
kommit, är den mest framkomliga vägen för detta projekt avseende byggnation.
När det gäller driften av den pedagogiska verksamheten ser kommunledningsförvaltningen
möjligheter till andra driftsformer än att förskolan ska drivas i kommunal regi och därmed att
fastigheten kan försäljas alt. hyras ut efter färdigställande.
Förstudien visar på en total investeringsutgift på 32 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner
kronor år 2019 och 7 miljoner kronor år 2020. Investeringsprojektet omfattas
kommunfullmäktiges beslut om igångsättningstillstånd.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1 25 miljoner kronor år 2019 och 7 miljoner kronor år 2020 tilläggsbudgeteras för
uppförande av förskola i anslutning till kvarteret Jupiter 1, Råssnäsvägen 16.
2 Finansieringen av investeringsprojektet genomförs genom att de totala
investeringsutgifterna i Mål och Resursplan 2019 med plan 2020-2021 utökas med
motsvarande belopp. Tillkommande driftkostnader som bildningsnämnden får från och med
2020 behandlas i arbetet med Mål och Resursplan 2020 med plan 2021-2022.

Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Elias Georges och ordföranden.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot följande lydelse i
tillägget till investeringsbudget och menar att det stycket bör strykas:
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”När det gäller driften av den pedagogiska verksamheten ser kommunledningsförvaltningen
möjligheter till andra driftsformer än att förskolan ska drivas i kommunal regi och därmed att
fastigheten kan försäljas alt. hyras ut efter färdigställande.”

Expedieras till
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse tilläggsbudget Förskola Råssnäs
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