
Södertälje 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-03-28 

Utbildningskontoret 

Lokalöversyn Järna kommundel 

Dnr: 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Järna kommundelsnämnd 

.. ANKOM 
SODERTÄLJE KOMMUN 

2017 -.04- o ., 
. • ' \~ 

Dnr .. :J..~ .. ~~ SJ i-, · f3:3 
························ 

I dagsläget är fritidsklubben på Järna grundskola inhyst i "Gula huset" som ligger centralt i 
Järna. Under höstterminen 2016 var 83 elever inskrivna på fritidsklubben från årskurs 4-6. 
Flertalet av dessa elever går i årskurs 4 och tillhör Järna grundskola (50 barn) och Järna friskola 
(22 barn). Järna kommundelsnämnd har gett utbildningskontoret i uppdrag att se över vilka 
olika alternativ som finns gällande möjliga lokaler för fritidsklubben med utgångspunkt i att 
lokalen ska effektivt användas samt upplevas tillgänglig och välkomnande för alla elever i 
Järna. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Lokalöversyn Järna kommundel 

Ärendet 
Utbildningskontoret bedömer att det finns tre olika alternativ att ta ställning till: 

1. Fritidsklubben är kvar i "Gula Huset" och Järna grundskola ser över möjligheten att 
nyttja lokalen för ytterligare skolrelaterad verksamhet. 

2. Fritidsklubben flyttar sin verksamhet till Tavestaskolan respektive Eneskolan i redan 
befintliga lokaler. 

3. Fritidsklubben flyttar sin verksamhet till en annan plats än Gula Huset men inte till 
Tavesta eller Eneskolan, vilket innebär att en utredning måste göras gällande olika 
tänkbara alternativ. Detta förutsätter en förstudie där Telge Fastigheter AB, 
Utbildningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret ingår. Utredningen omfattar t.ex. 
vilka möjliga fastigheter som kan vara aktuella, byggtekniska bedömningar, ny 
detaljplan, bedömning av bokfört värde på "Gula huset", beräkning av eventuell 
nybyggnation eller anpassningsåtgärder mm. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Alternativ 3 medför kostnader för den utredning som måste göras. 
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Tjänsteskrivelse I 2016-11-22 I Södertälje kommun I Utbildningskontoret 

Kontorets förslag till Järna kommundelsnämnd: 
Utbildningskontoret föreslår att fritidsklubben är kvar i Gula huset samt att Järna grundskola 
utreder om det finns möjlighet att nyttja lokalen för ytterligare skolrelaterad verksamhet då 
Järna grundskola i dagsläget är relativt trångbodda. 
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Peter Fredriksson 

Utbildningsdirektör 

Handläggare: Tina Hammarström 
Skolexpert 
Utbildningskontoret 
Telefon (direkt): 08-523 01777 
E-post: tina.hammarström@sodertalje.se 
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