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Utbildningsnämnden

Ny förskola i Gustavsberg
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämndenhemställerhostekniskanämndenatt utredaförutsättningarnaför
en förskolaför cirka 120 barn på fastighetenGustavsberg1:459.
2. Utbildningsnämndenhemställerhostekniskanämndenatt utredamöjlighetenatt
uppföraen tillfällig förskola för cirka 40-60 barn på fastighetenGustavsberg2:1
alternativtannanfastigheti närområdet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med
tillhörandelokaler ökar och förändrasframöver.Flera stora nybyggnadsområdensåväl pågår
som planerasinom kommunen. Flertalet av dessaområdenär placeradei Gustavsbergs
områdett.ex. Porslinskvarteren,Gustavsbergscentrum,Charlottendaloch Östra Charlottendal. I dessaområdenär det förberettför framtida förskolor men antaletplatsertäckerinte den
framtidaefterfrågan.

Ärendebeskrivning
I Gustavsbergsområdet
finns det åtta kommunalaoch sju friståendeförskolor. Förskolornahar
idag ca 950 barn inskrivna. Den totala kapacitetenuppgårtill cirka 1 000 platser.Våren 2017
hemställdeutbildningsnämnden
till tekniskanämndenom nybyggnationav en förskola om ca
120 barn på skoltomteni Charlottendal.Projekteringpågåroch nybyggnationberäknasvara
färdigställd till sommaren2019. Utbudet inom områdetkommer såledesatt öka men täcker
inte det framtidabehovet.
Befolkningsprognosenvisar på en kraftig ökning av barn i förskoleåldern under
prognosperioden2017-2026. Ytterligare cirka 430 barn i förskoleåldernkommer att bo i
området2026, merparteni södra Gustavsberg.Redanunder 2017 har en kraftig inflyttning
skett vilket innebäratt antaletinskrivna barn beräknasnå kapacitetstaketredanunder 2018.
Det finns därmedett brådskandebehov av att säkerställaytterligare förskoleplatsersåväl på
kort som lång sikt.
I Gustavsbergsödrafinns fastighetenGustavsberg1:459, den så kallade Vattenverkstomten
(inringad i rött nedan),som skulle lämpasig för en permanentframtida förskola för cirka 120
barn. Fastighetenägs av kommunen och saknar idag detaljplan. Förutsättningarnaför en
permanentförskolapå fastighetenbehöverdärmedutredasi form av en planansökan.
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Då ett detaljplanearbete
tar tid behövsdet samtidigutredasvart en temporärförskola för cirka
40-60 barn kan placerasför att täcka behovetunder ett par års tid. En möjlighet är att nyttja
del av fastighetenGustavsberg2:1 som ägs av kommunen(blå ruta nedan)men även annan
fastigheti närområdetskulle kunna fungeraför ändamålet.Förutsättningarnaför ett tillfälligt
bygglov inom fastigheten eller närområdetbehöverdock utredasvidare.

Bedömning
Det finns ett brådskandebehov av att säkerställaytterligare förskoleplatseri Gustavsberg
såvälpå kort som lång sikt. Behovetär som störsti Gustavsbergsödra.En permanentförskola
på f astighetenGustavsberg1:459 bedömssom en strategiskplacering av en ytterligare en
förskola i området.En temporärförskola på del av fastighetenGustavsberg2:1 eller annan
fastighet i närområdetbedömsfylla behovetfram till dessatt en permanentförskola är på
plats. Utbildningsnämnden bör därmed ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna till att upprättaen detaljplanför skoländamålpå fastighetenGustavsberg1:459
samt tillfälligt bygglov för förskola för 40-60 barn på fastighetenGustavsberg2:1 alternativt
annanfastigheti närområdet.
Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämndens utredning för framtagande av ny detaljplan samt utredning av
förutsättningarför tillfälligt bygglov kommeratt reglerasi ett så kallat f örgävesprojekterings
avtal. Avtalet reglerarfastighetsenhetens
uppkomnakostnaderi sambandmed utredningom
möjligheten att erhålla tillfälligt bygglov, geotekniskaundersökningar,skisser, trafik mm.
Initialt sätts ett takpris för detta avtal om max 200 tkr. Om utbildningsnämndenavser att
beställa en tillfällig förskola av tekniska nämnden,kommer upparbetadekostnaderingå i
projektbudget som byggherrekostnader.Vid ej genomfört projekt regleras uppkomna
kostnaderdirekt mellanutbildningsnämnden
och tekniskanämnden.
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Konsekvenser för miljön

I det fall ärendet medför nybyggnation så kommer kommunens strategi för minskad klimatpåverkan från fastigheterna och fastighets- och lokalpolicys mål och ställningstaganden om
att kommunen ska arbeta för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter iakttas.
Konsekvenser för medborgarna

I det fall ärendet leder till ytterligare förskoleplatser har det positiva konsekvenser för
medborgarna.
Konsekvenser för barn

I det fall ärendet leder till ytterligare förskoleplatser har det positiva konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har bereds av kommunens lokalstrateg i samråd med avdelning för förskola och skola
och avdelning för styrning och kvalitet.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling

Sändlista för beslutsexpediering
Tekniska nämnden

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Biläggs/Biläggs ej

