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Kommunstyrelsen

Motion om förskoleverksamhet i västra flygeln på före
detta hotell Selma
KS2020/298/07
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där man yrkar att den nordvästra
flygelbyggnaden på före detta hotell Selma Lagerlöf byggs om till
förskoleverksamhet.
Sunne Fastighets AB, som äger byggnaden, har bland annat utifrån
kommunens lokalbehov genomfört ett programarbete för fastigheten. Den
aktuella flygelbyggnaden projekteras nu och ska byggas om till särskilt
boende.
Utredning av ärendet
Under 2020 inleddes ett programarbete för den före detta hotellbyggnaden.
Arbetet har genomförts bland annat utifrån kommunens lokalbehov. Under
arbetet har man valt att prioritera och planera byggnaden för andra
verksamheter - aktuellt är hemtjänstlokaler, särskilt boende och
kontorslokaler för kommunens behov. Man planerar även för det egna
lokalbehovet och för externa hyresgäster.
Förskola fanns tidigt med som ett alternativ, men valdes av olika skäl bort.
En anledning var att detaljplanen inte medgav förskoleverksamhet i
byggnaden.
Efter en ansökan från fastighetsbolaget gav allmänna utskottet i oktober
2020 tekniska enheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att
möjliggöra förskoleverksamhet på en del av fastigheten. Uppdraget avser
en idag obebyggd del av tomten, öster om hotellbyggnaden.
Det behövs fler förskoleplatser i tätorten. Enligt förskoleverksamheten
uppgår det framtida behovet till ca 120 nya platser.
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En ny förskola bör lämpligen byggas i den västra delen av tätorten. En
möjlig plats är på det före detta hotellets område, när den nya detaljplanen
har antagits. Det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
tätorten kan också komma att identifiera fler lämpliga platser för en ny
förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Motion från Liberalerna

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Liberalerna

Anders Olsson
Verksamhetschef
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Motion till
Sunne kommunfullmäktige

l Sunne kommun ökar barnafödandet och det är positivt men det kräver också utökade platser
inom förskolan.

Det har under senare tid diskuterats om en ny förskola och vi har då fört fram i olika sammanhang
att i området söder om Storgatan finns fortfarande inte någon förskola i centrala Sunne.

Före detta hotell Selma ägs ju numera av Sunne Fastighets AB i denna byggnad är nu tanken att olika
kommunala verksamheter ska flytta in. Vi anser att en av verksamheterna bör vara en förskola. Vi
anser vidare att den verksamheten skulle passa i nordvästra flygelbyggnaden, mot Sundsberg.

Utemiljön kring den flygeln är en fin uppröjd björkdunge som, om den bibehålls, skapar en fin
utemiljö i anslutning till förskolan. Bygganden ligger nära Sundsbergs gård där aktiviteter för barn kan
ordnas i lugn miljö. Byggnaden ligger också i nära anslutning till hela Sundsbergsområdet med skog,
vandringsleder och rekreationsområde. Den stora parkeringen framför byggnaden skulle kunna

användas för föräldrar då det är lätt att gå väster om byggnaden upp till en tänkt ingång på
flygelbyggnaden.

Vi yrkar att den nordvästra flygelbyggnaden på före detta Hotell Selma byggs om till
förskoleverksamhet.

Sunneden 18 april 2020
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Marianne Åhman Liberalerna Barbro Dolling, Liberalerna f

