
Protokoll  Bou 25/2022 
 

  1 (4) 

Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-06-03 
Tid: 10:53-11:20 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) Ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Pär Ljungvall (V) Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Mattias Eonsuu (M) Ersätter Stefan Stark (M) 
Kerstin Cederström (L) Ersätter Joakim Sjögren (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
 
 
Övriga 
Peter Bodelsson, ekonom 
Markus Eklund, verksamhetsutvecklare 
Liselotte Nöjd, ekonom 
Marie-Heléne Andersson, planerare 
Karin von Stedingk, T.F. Programdirektör  
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Elias Hazare, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Susanne Lindholm (KD), ordförande 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Werme (L), justerare 
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§ 103 Allergianpassning förskoleavdelning, Biplanet - 
Beslut 
Ärendenummer: Bou 904/2022 
Handläggare: Markus Eklund, Emma Byström 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 har ett behov av en allergisanerad förskola aktualiserats. Ett 
flertal lokaler har sedan dess utretts ytligt i syfte att bedöma om det är lämpligt 
att använda lokalerna för ändamålet både ur ett kort- och ett långsiktigt 
perspektiv. 

I mars 2022 blev det klart med en kortsiktig lösning för att ta emot barn med 
allergier i förskolan. Det bestämdes att den del av Änglandaskolan som står 
tom i väntan på en ombyggnation av Kultur och fritid ska anpassas och 
användas för ändamålet. 

Då Änglandaskolan endast kan användas fram till och med vårterminens slut 
2023 behöver en långsiktig plan vara på plats till dess. Eftersom det visat sig att 
det krävs relativt stora ingrepp i redan befintliga förskolor och det kan bli 
problematiskt att hitta platser för de redan placerade barnen på den förskola 
som eventuellt skulle anpassas kom förskolan Biplanet, som ÖBO håller på att 
bygga åt kommunen, upp som en alternativ lösning. 

Efter diskussioner mellan Lokalförsörjningsenheten och ÖBO står det klart att 
en anpassning för allergisanering i en nyproduktion är den mest ekonomiskt 
fördelaktiga lösningen. I och med att vi inte har någon kostnadsbild i dag har vi 
satt ett maxtak enligt en kalkyl som Futurum tagit fram i ett tidigare projekt. 
Bedömningen är dock att kostnaden i det här projektet kommer att bli lägre. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allergisanerad avdelning Biplanet, 2022-05-25 
Lokalanpassningsblankett inskickad 2021-11-17 
Behovsbeskrivning allergiavdelning förskola Biplanet 
Tjänsteanteckning BoU Änglandaskolan 2022-04-12 
Tjänsteanteckning KoF-BoU Änglanda 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

1. ÖBO får i uppdrag att anpassa två avdelningar på förskolan Biplanet till 
allergisanerade avdelningar enligt behovsbeskrivning från Förvaltningen 
förskola och skola. 

2. Den ökade hyreskonsekvensen för anpassningen till allergienhet får högst 
uppgå till 1000 tkr/år. 

3. Den ökade hyran för anpassningarna på förskolan Biplanet finansieras inom 
ordinarie hyresbudget hos ansvarig nämnd. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Digitalt justerat
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 

Digitalt justerat


	Programnämnd barn och utbildning
	§ 103 Allergianpassning förskoleavdelning, Biplanet - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut



		2022-06-03T13:41:58+0200


		2022-06-03T14:58:06+0200




