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§ 73
Beställning av investeringsprojektet förskolepaviljong i Slöinge.
Dnr. 2016.205/64
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Att till Slöinge beställa förskolepaviljong.
2 Överlämna kompletterande tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beställning av förskolepaviljong i Slöinge – kompletterande utredning, 2016-06-21
Sammanfattning av ärendet
Idag har Slöingeskolan tillgång till 9 klassrum och vid en F-6-organisation kommer skolan behöva
10 klassrum, vilket innebär att förskolan måste lämna en av lokalerna för att ge plats åt skolan.
Detta samtidigt som vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser i Slöinge.
På sikt kommer det byggas ut i Slöinge men fram till att permanenta lösningar finns på plats finns
behov av beställning av en avdelning paviljonger, som förläggs på Slöingeskolans tomt alternativt
Skansgårdens förskolas tomt. Detta för att kunna genomföra stadieindelningen till F-6 enligt beslut
samt svara upp mot det ökade behovet som en förtätning av Slöinge och Ugglarp innebär.
Paviljonger behöver komma på plats så snart som möjligt.
Utifrån denna bakgrund önskar barn- och utbildningsförvaltningen beställa en avdelning paviljong
förskola.
Ekonomi
Beställningen av paviljonger har inte föregåtts av förstudie. Det kommer att tillkomma kostnader
för etablering, inventarier och för att anpassa utemiljön. Kostnaderna är svåra att uppskatta då det
påverkas av tillgången på paviljonger samt det allmänna kostnadsläget.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen, inklusive tjänsteskrivelse
Tekniska nämnden, inklusive tjänsteskrivelse
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