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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 150 Förskola Skogsbrynet 2018/236 660 3

2



Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-12 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2018/236 660 KS

Förskola Skogsbrynet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till ekonomi- och fastighetschefen att tillsammans med ut-
bildningschefen ta fram en behovsanalys.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-06-25 § 111 åt fastighetsavdelningen 

- att planera för rivning av Skogsbrynets gamla förskola samt återkomma med 
beräknad kostnad för genomförandet.

- att starta upphandling av utbyggnad av nya Skogsbrynet förskola med två av-
delningar med planering på fastigheten Freja 10, då rivning av befintlig bygg-
nad är utförd.

- att säga upp hyr/köpavtalet för Rödhakens förskola.
- att erbjuda föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen att hyra loka-

lerna efter att Rödhakens förskola har flyttat till den utbyggda delen av Skogs-
brynets förskola. 

Uppdragen skulle återrapporteras till kommunstyrelsen inför vidare beslut.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde föredra ekonomi- och fastig-
hetschefen för uppdraget och förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 111 Anvisning av medel med mera; planering av 
Skogsbrynets förskola och ersättningslokaler till Solstrålens förskola.

Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 212 Anvisning av medel för rivning av förskola 
Skogsbrynet.

 Tjänsteskrivelse, 2020-06-11.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att underlaget behöver kompletteras med en 
behovsanalys av fastigheter för förskoleverksamhet i Borgholm.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för ärendet. 
Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen
Utbildningschefen

______________
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