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Köksombyggnad på Hagsätraskolan
Förslag till genomförandebeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag för
köksombyggnation på Hagsätraskolan till en kostnad om
cirka 26,5 mnkr och med en hyreshöjning om cirka 1,65
mnkr första året.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag
gällande evakuering till en kostnad om cirka 3 mnkr.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23
oktober 2019, dnr. 2.6.3-6051/2017.
Hagsätraskolans kök ingår i utbildningsförvaltningens
prioriteringslista för kök 2017. Även SISAB prioriterar köket då
det är i dåligt skick och i behov av underhållsåtgärder.
Utmaningarna kopplade till köket i dagsläget är att det inte
uppfyller myndighetskraven, att leverans- och mottagning av
varor hindrar att hygienkraven efterlevs samt att ventilationen
behöver anpassas.
Hagsätraskolans kök ska fortsättningsvis ha kapacitet för 1500
portioner. I dagsläget producerar köket cirka 1200 portioner.
Skolan har kapacitet för 760 elever, men levererar även mat till
Snösätraskolan och Ormkärrskolan.
Enligt tidplan genomförs ombyggnationen läsåret 2020/2021.
Under byggtiden stängs kök och matsal, och en tillfällig matsal
ordnas i en av idrottsförvaltningens idrottshallar som ligger i
nära anslutning.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ansvars- och kostnadsfördelning gällande myndighetskrav är
föremål för vidare diskussion med fastighetsägare inom
projektet.
Förvaltningens inställning är att SISAB ansvarar för de åtgärder
som behöver vidtas i kök- och matsal med anledning av
myndighetskrav. I dagsläget saknar projektet en samsyn
angående ansvars- och kostnadsfördelningen.
Utbildningsförvaltningen planerar att lyfta frågan kring
fördelningen av myndighetskrav i den tolkningsgrupp som finns
kopplad till samverkansavtalet för att utreda hur
kostnadsansvaret ska fördelas i projektet. Således kan kostnaden
komma att minska om tolkningsgruppen delar förvaltningens
tolkning av samverkansavtalet.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB,
representanter från skolan samt samordnande
huvudskyddsombud.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag för köksombyggnation på Hagsätraskolan
till en kostnad om cirka 26, 5 mnkr och med en hyreshöjning om
cirka 1,65 mnkr första året.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag gällande evakuering till en kostnad om
cirka 3 mnkr.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
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