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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Granskning av projekt gällande ersättningslokaler för Trollbäckens förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 100 000 kr från kommunstyrelsens budget för granskning
av projekt gällande ersättningslokaler för Trollbäckens förskola m m i
enlighet med föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning
På grund av olägenheter med dålig lukt samt förekomsten av
träskyddsmedlet Klorfenol på Trollbäckens förskola, beslutade
kommunstyrelsen 2018-04-09, § 123 att verksamheten på
Trollbäckens förskola skulle flyttas till Gullregnsgården. Samtidigt
beslöt kommunstyrelsen att två befintliga paviljonger skulle flyttas
från Trollbäcken till Gullregnsgården. Beslutet innebar bl a att
Gullregnsgården skall anpassas till förskoleverksamhet samt att
lokaler på Vallgatan 2 A ska anpassas till LSS-verksamhet.
Sistnämnda verksamhet bedrivs idag på Gullregnsgården och
behöver därför flyttas.
I promemoria 2018-10-16 från samhällsbyggnadschefen beskrivs att
det i projektet gällande Vallgatan 2 har uppkommit ökade
investeringskostnader (från 0,9 mkr till 6,1 mkr) samt att projektet
gällande Gullregnsgården är felbudgeterat (från 1,5 mkr till ca 12-14
mkr).
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2018-10-17, § 393 att ge
kommundirektören i uppdrag att ge förslag till granskning av
byggprojekten samt att ge förslag till finansiering för en sådan
granskning.

Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att en oberoende extern part
anlitas för att granska de två byggprojekten utifrån de aspekter som
lyfts fram i ovannämnda promemoria och i kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2018-10-17, § 393.

Vidare föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter 100 000
kr ur kommunstyrelsens budget för att finansiera granskningen.

Johan Eriksson
Kommundirektör
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