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Dnr 2014/473 

Behov av åtgärder i sätrabrunns förskola, med anledning av skada 

INLEDNING 
Sätrabrunns förskola har under en längre period varit trångbodd. Delar av 
angränsande lokaler- Lugnet- har därför tagits i anspråk Nu har en vattenläcka 
upptäckts i lokalen. Förvaltarenheten beräknar att kostnaden för att reparera detta 
blir cirka 1 mkr. 

Det skulle innebära att kommunen lägger ner stora belopp i en lokal som inte är 
fullvärdig till det den används till idag- förskoleverksamhet. 

Ett alternativ till detta, och som förvaltarenheten undersökt- är att bygga två nya 
avdelningar på sammanlagt 200m2. 

Det finns redan skisser på hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. En sådan 
utbyggnad innebär samtidigt att man i framtiden kan uppfylla kraven på fungerande 
kök och få en bra gård, nya energieffektiva lokaler och parkeringsplats på rätt sida 
av vägen. Den preliminärt beräknade kostnaden för en sådan lösning är 6,5 mkr. 

Tekniska kontoret behöver inte utökad investeringsram för detta. Medel finns att 
omdisponera inom kontorets budget för 2014. Det innebär i så fall en 
senareläggning av budgeterade åtgärder av kök En sådan förskjutning av dessa 
investeringar skulle snarare vara till fördel, för att få en god planering. 

Investeringen i Sätrabrunns förskola skulle öka nettokostnaderna för hyran med 
uppskattningsvis 600 tkr. 

Med anledning av detta föreslår förvaltarenheten och skolförvaltningen gemensamt 
att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i Sätrabrunn 
kan Inledas snarast. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/14/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/14/2, skrivelse. 
Ben ny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att överlämna skrivelse, bilaga BLN 2014/14/2 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att överlämna skrivelse, bilaga BLN 2014/14/2 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 

MISSIV 

Missiv: Åtgärder Sätrabrunns förskola 
Bifogad skrivelse redogör för förutsättningarna vid Sätrabrunns förskola och 
användningen av lokalen Lugnet. 

Mot bakgrund av denna redogörelse föreslår jag att nämnden beslutar 

i!11 överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/14/2. 

juneAnn Wincent 

Skolchef 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden i Sala 

Behov av åtgärder i Sätrabrunns förskola, med anledning av 
skada. 
Sätrabrunns förskola har under en längre period varit trångbodd. Delar av 
angränsande lokaler- Lugnet- har därför tagits i anspråk. Nu har en vattenläcka 
upptäckts i lokalen. Förvaltarenheten beräknar att kostnaden för att reparera detta 
blir cirka l mkr. 

Det skulle innebära att kommunen lägger ner stora belopp i en lokal som inte är 
fullvärdig till det den används till idag- förskoleverksamhet. 

Ett alternativ till detta, och som förvaltarenheten undersökt- är att bygga två nya 
avdelningar på sammanlagt 200m2. 

Det finns redan skisser på hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. En sådan 
utbyggnad innebär samtidigt att man i framtiden kan uppfylla kraven på fungerande 
kök och få en bra gård, nya energieffektiva lokaler och parkeringsplats på rätt sida 
av vägen. Den preliminärt beräknade kostnaden för en sådan lösning är 6,5 mkr. 

Tekniska kontoret behöver inte utökad investeringsram för detta. Medel finns att 
omdisponera inom kontorets budget för 2014. Det innebär i så fall en 
senareläggning av budgeterade åtgärder av kök. En sådan förskjutning av dessa 
investeringar skulle snarare vara till förde!, för att få en god planering. 

Investeringen i Sätrabrunns förskola skulle öka nettokostnaderna för hyran med 
uppskattningsvis 600 tkr. 

Med anledning av detta föreslår förvaltarenheten och skolförvaltningen gemensamt 
att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i Sätrabrunn 
kan inledas snarast. 

2014 2015 2016 - -------- --- - --------------

Investering 6500 
Ökad driftskostnad 600 600 

j uneAnn Wincent Åsa Eriksson 

Skolförvaltningen Tekniska kontoret 


