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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 16.00-16.15 
 

 

Beslutande 
Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande 

 Pelle Källs (KOSA) 

 Anne-Christine Carlsson (S) 

 Kerstin Stenquist (C) 

 Birgitta Ihlis (M) 
 
 

 

Tjänstgörande ersättare Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Kristina Bolinder (C) tjänstgörande Anders Bengtsson (KD) 
 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Håkan Elfving, skolchef 
 

 

 

 

Justering 

Justerare Kerstin Stenquist (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-11, kl. 16.20 
 

Justerade paragrafer § 58 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  
 Helene Jarefors 

 
Ordförande  ____________________________  

 Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________  

 Kerstin Stenquist (C) 

 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-11 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-11 Datum då anslaget tas ned 2016-06-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Helene Jarefors 
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 Dnr BUN/2016:97/29 

Bun § 58 

 

Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anslå 1 300 000 kronor i investeringsmedel för att etablera en 

modullösning för lokaler för Bäsna skola. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat en lokallösning för Bäsna skola 

och förskola. Tekniska förvaltningen kan tillhandahålla en modulbyggnad 

som i förlängningen kan köpas in och bli en permanent byggnad. 

 

Kostnaderna bedöms till: 

Markarbete och anslutningar cirka 500 tkr, antaget. 

Etablering av byggnad cirka 800 tkr, enligt offert. 

Hyreskostnad 40 500 kr/mån i 60 månader enligt offert. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Antalet barn i förskola och grundskola ökar i Bäsna. De närmsta åren 

kommer grundskolans elevantal öka. Läsåret 2015/16 är det 29 elever 

inskrivna i F-3 verksamheten. Läsåret 2016/17 kommer det vara 38 

elever, för att sedan succesivt öka till cirka 50 elever. Förskolan och 

familjedaghemmen har 55 inskrivna barn. Som prognosen ser ut 

kommer det att ligga på den nivån de närmsta åren. 

 

Idag bedrivs verksamheten i Bäsna i fyra olika hus. Grundskolan och fritids 

i ett och förskolan i tre skilda avdelningar, Blåklockan, Vitsippan och 

Smörblomman. Smörblomman är den avdelning som är äldst och som har 

ett tillagningskök. Den är inrymd i lokaler ägda av en bostadsrättsförening. 

Kostnaden för Smörblomman ligger på 226 tkr/år. Vitsippan är en tillfällig 

modullösning som kommunen betalar cirka 220 tkr i hyra för årligen. Den 

modulen ska avvecklas då den står olämpligt och tar yta av skolgården. 

 

Det ökade antal elever i grundskolan gör att det redan till nästa läsår behövs 

ytterligare lokalyta motsvarande cirka 150 kvm. Tekniska förvaltningen har 

ett förslag om att införskaffa ett hus på cirka 300 kvm. 

 

forts. 
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Bun § 58 forts. 

 

Finansiering 

Kostnaden för etablering, markarbete och byggnad uppgår till 1 300 tkr. I 

och med att det rör sig om ett betydande värde med en ekonomisk livslängd 

på minimum tre år bör dessa kostnader ses som en investering. 

 

Hyreskostnaderna för lokalerna är en driftskostnad som förutsätts täckas 

inom barn- och utbildningsförvaltningens ekonomiska ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-04, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160420 § 50 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 


