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Förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av 
investeringsmedel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetera om id 
9168 ”Ny förskola – 5 avdelningar” från 35 mnkr för perioden 2017-2019 
till 25 mnkr år 2018 samt byta projektnamn till ”Ny förskola Vaggeryd  
6 avdelningar inklusive tillagningskök”. Kvarstående medel om 10 mnkr 
omdisponeras till id 9658 ”Bullerbyns förskola 6 avdelningar”.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetera om id 
9178 ”Ny förskola – östra kommun 4 avdelningar” från 24 mnkr för 
perioden 2018-2019 till 15,5 mnkr år 2018 samt byta namn till ”Ny förskola 
Hok 4 avdelningar”. Kvarstående medel om 8,5 mnkr omdisponeras till nytt 
projekt ”Tillagningskök Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan”.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bullerbyns 
förskola rivs, och ny förskola med 6 avdelningar byggs på samma plats. 
Enheten byggs ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök 
för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket 
förbereds för att vara tillagningskök. Tidigare beslut i investeringsprojekt 
”Bullerbyns förskola” om 5,5 mnkr tillförs ytterligare 13,5 mnkr. Total 
investeringsbudget 19 mnkr år 2018. Ökningen finansieras genom 
omdisponering från id 9178 ” Ny Förskola – östra kommunen”  med  
10 mnkr och resterande 3,5 mnkr omdisponeras från kvarstående medel  
id 9174 Hoks Skola.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nytt 
investeringsprojekt 2018 ”Tillagningskök Sörgårdsskolan och Bullerbyns 
förskola om 10 mnkr. Projektet finansieras dels med kvarstående medel  
om 8,5 mnkr från id 9178 ”Ny förskola – östra kommunen och dels med  
1,5 mnkr från kvarstående medel id 9174 Hoks Skola”.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera  
5 mnkr från id 9174 Hoks Skola till ovan beskrivna investeringsprojekt. 
Efter omdisponering återstår 6 mnkr i investeringsbudget ”Hoks Skola”. 
Projektet ska slutredovisas under 2018. 

forts. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2017 om Strategisk 
plan och budget för åren 2018-2020. I investeringsbudgeten beslutades om: 
 
- Ny förskola, 5 avd (35 mnkr) fördelat under perioden 2017-2019. 
- Ny förskola – östra kommunen 4 avd (24 mnkr) under perioden 2018-
2019. 
- Bullerbyns förskola, lokalanpassning (5,5 mnkr) under 2017. 
- Skolpaviljong Hok (11 mnkr) under 2017. 
 
Ny fastighetschef presenterade på uppdrag vid budgetberedningens möte 
den 4 december ett nytt förslag på lösning där ovan tidigare beslutade 
investeringsprojekt påverkas. Förslaget har tagits fram i samarbete med 
barn- och utbildningsförvaltningen och är en del i den översyn som görs 
inom barn och utbildning gällande deras verksamhetslokaler.  
 
Förslaget bygger på beräkningar, där konceptet är modulhus. Kvaliteten har 
utvecklats med en genomsnittlig avskrivningsperiod om 31 år i 
beräkningarna, som i övrigt är komponentuppdelade. Både den tekniska och 
ekonomiska livslängden har således förbättrats avsevärt jämfört bakåt i 
tiden. Konceptet innebär en snabbare och kostnadseffektivare byggprocess, 
där bland annat delar tillverkas och sätts ihop i fabrik. I förslaget finns fler 
avdelningar än tidigare. Förslaget kring Bullerbyns förskola i Skillingaryd 
och den nya förskolan i Vaggeryds centralort rymmer 6 avdelningar. 
Behovet är beslutat i BUN vid sammanträdet den 20 december.   
 
Fastighetschef har gjort bedömning att nuvarande byggnad ”Bullerbyns 
förskola” har stora renoveringsbehov de kommande åren och de medel om 
5,5 mnkr som finns avsatta i budget inte räcker, utan ytterligare medel 
behöver tillskjutas för att få en ändamålsenlig förskola.  
 
I presentationer och redovisningar kopplat till BUNs pågående 
lokalutredning har barn- och utbildningschef bland annat påvisat en viss 
ökning i efterfrågan av förskoleplatser dels beroende på att antalet barn i 
förskoleåldern förväntas öka jämfört tidigare planeringsförutsättningar och 
dels på grund av att beläggningsgraden fortsatt är hög. Kopplat till den 
framtida efterfrågan av förskoleplatser har också resonemang förts kring att 
ha en viss marginal i antalet platser i planeringen eftersom nya 
flerbostadshus kommer byggas både i Skillingaryd och Vaggeryd 
centralorter de närmsta åren.  
 
 forts. 
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Eftersom behov av nya verksamhetslokaler till följd av expansion eller 
högre effektivitet och ändamålsenlighet först ska beslutas i den nämnd som 
ansvarar för verksamheten lyftes de nya förslaget i barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträdet den 20 december. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att utifrån beslutad budgetram, nuvarande 
demografiutveckling, 2-avdelningskonceptet att ställa sig bakom förslaget 
från barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsenheten: 
 
- att ny förskola i Vaggeryd utökas till 6 avdelningar 
- ny förskola i östra kommundelen byggs i Hok 
- ställer sig positiv till att Bullerbyns förskola rivs, och ny förskola med  
6 avdelningar byggs på samma plats. Enheten byggs ihop med 
Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan 
med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket förbereds för att vara 
tillagningskök. 
 
I budgetberedningens ställningstagande vid mötet den 4 december 
betonades att utökningen till 6 avdelningar i ovan två projekt ska finansieras 
inom ramen för den förväntade befolkningsutvecklingen och kommunens 
resursfördelningsmodell. Parallellt med processen inom barn- och 
utbildningsnämnden fick fastighetschef och ekonomichef i uppdrag vid 
budgetberedningens möte den 5 december att ta fram kalkyler som visar på 
olika ekonomiska utfall i driften beroende på alternativa tillvägagångsätt. 
Dessa effekter finns i separata bilagor. Effekterna har också redovisats vid 
budgetberedningens möte den 9 januari.    
 
I bilaga 1 redovisas en sammanställd jämförelse mellan olika alternativ 
kopplat till Bullerbyns förskola.  
 
I bilaga 2 redovisas en Långbudgetkalkyl för alternativet med 6 avdelningar 
på Bullerbyns förskola 
 
I bilaga 3 redovisas en Långbudgetkalkyl för ny förskola i Vaggeryds 
centralort med 6 avdelningar.  
 
 
 forts. 
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Sammanfattning av beräkningarna i bilagorna: 
Beräkningarna visar, som alltid vad gäller investeringar i byggnader att 
kapitalkostnaderna blir relativt det löpande underhållet den stora kostnaden i 
resultaträkningen. De löpande driftskostnaderna i form av uppvärmning, 
löpande underhåll, fastighetsskötsel etcetera blir lägre eftersom fastigheten 
är ny och energieffektivare medan kapitalkostnaderna blir högre eftersom 
det bokförda värdet ökar kraftigt jämfört en äldre byggnad som har ett lägre 
restvärde. Belastningen i kommunens resultaträkning av en högre 
kapitaltjänstkostnad utgör en kommunrisk och bärs inte av den nämnd som 
är hyresgäst i verksamhetslokalen eftersom kommunen tillämpar en exakt 
avräkning och exakt kompenserar för dessa effekter i driften gentemot den 
verksamhet som nyttjar eller bär investeringen. Det är viktigt att dels se 
dessa kapitalkostnader utifrån ett helhetsperspektiv och dels ta ansvar och 
finansiera eventuella ökade nettoeffekter för kommunen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Som framgår i bilagorna ovan är effekten på den löpande 
driften (preliminär intern hyra BUN) cirka 370 tkr jämfört nuvarande nivå 
om 588 tkr. Kapitaltjänsten blir emellertid 945 tkr jämfört nuvarande 55 tkr. 
Nettoeffekten för BUN (intern hyran) är positiv, men för kommunen som 
helhet krävs en finansiering för den ökade kapitaltjänsten (allt annat lika). 
Effekter av bättre förutsättningar att planera bemanning etcetera är inte 
beaktade i effektivitet för BUN. Förslaget innebär också att BUN kommer 
lämna provisoriska förskolelokaler ex Petersborg (2 avd), Fenix (2 avd) 
etcetera. Budgeteffekter av dessa förflyttningar torde netto vara marginella, 
men kommer beaktas i budgetprocessen under våren 2018. Den samman-
lagda expansionen av nya förskoleavdelningar uppgår i förslaget till totalt  
3 stycken fördelat på 1 ytterligare avdelning i vardera Hok, Skillingaryd och 
Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens minnesanteckningar 2018-01-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09 
(budgetberedningens förslag) 
Bilaga 1, sammanställning olika alternativ Bullerbyns förskola 
Bilaga 2, Långbudgetkalkyl Bullerbyns förskola 6 avdelningar 
Bilaga 3, Långbudgetkalkyl Förskola centralorten 6 avdelningar plus kök  
25 mnkr 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD), Kenth Williamsson (S), Lennart Karlsson (-), Gert 
Jonsson (M), Sven-Olov Carlsson (L), Allan Ragnarsson (M) och Kristin 
Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
budgetberedningens förslag. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att sammanträdet ajourneras för diskussion 
i partigruppen. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 13:20-13:25 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 
 
_______ 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
_______ 
 
 

 


