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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Plats och tid Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 13:45-17:00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Anders Bengtsson, Ordförande 
Alf Skogmalm, vice ordförande 
Iréne Bladh  
Kaj-Mikael Petersson  
Marita Bengtsson  
Birgitta Andersson 
Sven-Olof Gustafsson  

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Berthold Fück 
Lars Brinkner  
Ylva Jönsson 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Herbertsson, t.f. VD §§ 136, 140, 141 
Jesserina Flores, hållbarhets- och 
kvalitetsansvarig §§ 136–137 
Jessica Gröndahl, projektchef § 138 
Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare § 
139 
Camilla Janén, t.f. ekonomichef § 136 

 
Övriga 

 
Magnus Bengtsson, chefsjurist § 141 (digitalt via 
Teams) 
Benny Johansson, lekmannarevisor § 147 
 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Sara Tiger 

Ordförande Anders Bengtsson 

Justerare Alf Skogmalm 

Justerade paragrafer §§ 133, 138 

Ajournering 15:03-15:15, 15:53-16:00 

Anmärkning Ärendena behandlades i ordningen: §§ 133-139, 
141, 140, 142-147 
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Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden 

§ 133 1 
Val av justerare ......................................................................................... 3 

§ 138 Dnr 2021-00041 
Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation 4 
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§ 133 1 
 

Val av justerare 

Vidingehem ABs beslut 
Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm till att justera 
protokollet. 
 
Bakgrund 
Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och 
godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden. 
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§ 138 Dnr 2021-00041 
 

Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om 
byggnation  

Vidingehem ABs beslut 
1. Styrelsen för Vidingehems AB beslutar att bevilja investeringen 

för att genomföra nybyggnation samt rivning avseende förskola i 
Braås där investeringsutgiften, baserad på anbud är 69 Mkr 
inklusive tillagningskök. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
   
Bakgrund 
Vidingehem har fått i uppdrag från utbildningsförvaltningen att tillskapa 
och samordna fler förskoleplatser i Braås.  
 
Nuvarande Ängslyckans förskola har idag fyra avdelningar. Förskolan är 
byggd på 1970-talet och inga tidigare genomgripande renoveringar är 
genomförda. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och uppfyller 
inte dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler. 
Utredningar av befintlig byggnad pekar på att åtgärderna för att uppnå 
kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för 
omfattande och kostnadsdrivande. 
 
Behov finns för att se över lokalerna eller att en alternativ lösning tas 
fram. Utöver Ängslyckan finns förskolebarnen i Braås i den sedan 2018 
klara förskolan Sjöborgsvägen samt i ett antal olika lokaler på Braås 
skola.  
 
Förvaltningen har sett ett behov av att genomförda åtgärder avseende 
lokalsituationen i Braås för förskolan vid Braås skola och Ängslyckan. En 
ny lokalisering av förskola på tomten skulle frigöra även yta för skolan i 
Braås.  
 
Beslutsunderlag 
Jessica Gröndahl, projektledare, redogör för ärendet på sammanträdet. 
 
T.f. VD har redogjort för ärendet i en skrivelse, daterad 2021-11-30, där 
följande sammanfattning framgår: 
 
En ny förskola, omfattandes 150 platser skulle innebära att all 
förskoleverksamhet i Braås kan samlas till två enheter: Sjöborgsvägen 
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och ny förskola på skoltomten och ersätta nuvarande Ängslyckans 
förskola, förskolan 44:an och de delar av skolan som idag används som 
förskola. Total yta för nybyggnation är 1779 m2 (BRA) och fördelas 1651 
m2 förskola, 128 m2 tillagningskök. 
 
Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, väster om nuvarande 
förskola. Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för 
skolans verksamhet under byggnationstiden. Placering av ny byggnad 
har tagits fram och i samband med detta har det även genomförts en 
arkeologisk undersökning av marken norr om föreslagen placering 
utifrån en dokumenterad fornåker. Även utredning avseende träd på 
eller invid föreslagen placering är genomförd. Bägge utredningarna är 
genomförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.  
 
Efter nybyggnation rivs byggnaden för nuvarande Ängslyckans förskola. 
 
Arbetet med den nya skolan beräknas inledas under vårvintern 2022. 
Nya förskolan beräknas tas i drift sommaren 2023. Därefter rivs befintlig 
förskolebyggnad. Projektet avslutas höst/vinter 2023. 
 
-Barnrättsbaserat beslutsunderlag 2021-11-02 
-Ängslyckan ritningar 
 
 
Beslutet skickas till 
Växjö kommunföretag AB 
 
För åtgärd 
T.f. VD Vidingehem AB 
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