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Lokaliseringsutredning för en ny förskola i Stehag

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden inkom den 9 januari 2015 med en förfråga till
Kommunledningskontoret att starta ett planarbete för att i en detaljplan pröva
möjligheten att bygga en ny förskola i Stehag. Vald plats i förfrågan var
fastigheten Hassle 4:128, tillika nuvarande grusplan intill Stehagshallen och
Stehagsskolan. Som skäl anger Barn- och familjenämnden att det fmns ett ökat
behov av förskole- och skolplatser i Stehag på grund av en förväntad inflyttning
och därför att en av förskolorna i Stehag, Trollhassel, enbart har ett tififälligt
bygglov. Grusplanen är enligt förfrågan, den enda realistiska möjligheten för en
ny förskola och skulle även, i ett senare skede, kunna användas för att bygga ut
en ny skola.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 februari 2015
omformulerades uppdraget till att istället förutsättningslöst utreda och hitta den
mest lämpliga platsen för en ny förskola i hela Stehag. Utredningen ska sedan
ligga till grund för en ny detaljplan. Sammantaget har sex olika lokaliseringar
bedömts i utredningen, där Hassle 4:128 är en av dem.

Beslutsunderlag
Lokaliseringsutredning - slutrapport daterad 26 maj 2015.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 18 maj 2015.

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att utredningen skickas på remiss till samtliga
nämnder samt berörda föreningar i Stehag.

Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Hentik Wöhlecke (M)att
utredningen skickas på remiss till förvaltningarna Barn och Utbildning, Kultur
och Fritid, Serviceförvaltningen och Miljö och Samhällsbyggnad för
tjänstemannayttrande samt berörda föreningar i Stehag med begäran om svar
senast 30 juni 2015.
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Beslut
Utredningen skickas på remiss till förvaltningarna Barn och Utbildning,
Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen och Miljö och Samhällsbyggnad för
tjänstemannayttrande samt berörda föreningar i Stehag med begäran om svar
senast 30 juni 2015.


