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Er beställning
Refererande till er beställning GR 4189 daterad 2020- 11-04 samt GR 4371 daterad 2021-0903, redovisar SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet.

Bakgrund
1 juni 2020 brann huvudbyggnaden på Slättgårdsskolan och byggnaden fick stora skador.
SISAB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga en ny huvudbyggnad på
Slättgårdsskolan så att skolan är komplett för en tvåparallellig F-9 med ca 600 elever. I
dagsläget finns en byggnad, Hus J, för att husera F-3+ 1 mellanstadieklass samt slöjdsalar
och gymnastiksalar i Hus H. Skolan ska vara helt klarställd och åter ha full verksamhet
vårterminen 2026.
Huvudbyggnaden som fanns var byggd i souterräng och med två större skyddsrum i
källaren. Skyddsrumsfunktionen ska återställas enl uppgift från MSB.
Utbildningsförvaltningens lokal- samt funktionsprogram ligger till grund för
funktionsanalysen.

Hyresgästens mål med projektet
Ny huvudbyggnad återskapas/byggs till Slättgårdsskolan. Skolan ska, när hela skolan är
färdigbyggd inkl Hus J och Hus H, ha kapacitet för två paralleller F-9, 600 elever.
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SISAB:s mål med projektet
Att tillhandahålla funktionella och långsiktigt hållbara lokaler genom att bygga med de
krav och funktioner som ställdes när projektet utarbetades samt inarbeta de förbättringar
som skett under projektets gång samt att säkerhetsställa åtgärder i enlighet med
hyresgästens mål.

Projektbeskrivning
Huvudbyggnad för en skola med 600 elever ska inkludera:











Administration
Kök och matsal
Skolhälsa
Vaktmästeri
Specialsalar
Hemkunskapssal
Bibliotek/mediatek
Klassrum med tillhörande hemvister för mellan- och högstadium
Upprustning av skolgården. Underlaget ska utgöras av tidigare framtagna handlingar.
Tillkommande skolgård på den del av skolgården som frigjorts efter branden.

Projektet ska utgå från funktions- och lokalprogrammet.
Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er förvaltning
deltagit.

Konsekvenser för barn och unga
SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, d.v.s. när vuxna ser barnet, strävar efter att
förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till barnets bästa. Detta perspektiv har
framkommit i projektet när t.ex. de som kan verksamheten och är barnen nära har
kommit med input i projektet. Vi har också använt våra projekteringsanvisningar som är
formade utifrån att det är just skolmiljö för barn som ska skapas och anpassas. På
Slättgårdsskolan har vi arbetat med workshops med samtliga elever samt lärare för att
låta dem komma med idéer och förslag om nya skolbyggnaden. Vi kommer fortlöpande att
hålla elever, lärare, skolledning och vårdnadshavare informerade om projektets framdrift.

Tidsplan
Bedömd genomförandetid är ca 24 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås
nedan tidsplan.
Preliminär tidsplan

2022

Förslagshandling,
daterat

maj

Beställning senast

*1 okt/**1 dec

2023

2024

2025

2026

2027
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Projektering inkl
upphandling

okt

jan

Produktion

feb

nov

Prel.
inflytt/hyresföring

nov

Slutbesiktning

nov

*) Sisab förordar för att tidsplanen skall hålla att utbildningsnämnden godkänner
förprojektering i väntan på beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott för att minska
riskerna för försening sett till sammanträdestiderna
**) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum.

Projektkostnadsredovisning
Projektkostnaden är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras på en kalkyl med
basmånad maj 2022. Indexuppräkning ingår ej.
Kostnadsuppskattning
Projektkostnad

Belopp

Hyresgästens del

275 100 000 kr

SISAB:s del

275 100 000 kr

0 kr

280 700 000 kr

Hyresgästens projektkostnad, inkl
omkostnadstillägg, kreditiv
Varav direktfinansierat

3 700 000 kr

Varav hyresgrundande

277 000 000 kr

I projektkostnad ovan ingår ca 8 000 000 kr avseende återuppbyggande
skyddsrumsfunktion om 240 kvm.
I kostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder
för verksamheten under produktionsskedet.

Finansiering
Direktfinansiering
Följande poster ingår i hyresgästens projektkostnad och direktfinansieras:
Direktfinansiering

Belopp

Kommentar

Utredningsskede

600 000 kr*

Övriga kostnader enl.”krysslistan”

3 100 000 kr

Summa direktfinansiering

3 700 000 kr

Storköksutrustning m.m.

*i beloppet ingår omkostnadstillägg
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Hyresförändring
Hyresgrundande delen av hyresgästens projektkostnad genererar ett hyrestillägg.

Uppskattad tillkommande hyra

Hyra i kr/år, ca

Hyresgrundande belopp 277 000 000 kr

(Räntesats 0,73%)

Summa DoU/inhyrning

11 100 000
5 300 000

Summa tillkommande hyra (1:a helåret, ränta 0,73%)

16 400 000

Jämförelsehyra (1a helåret, ränta 2%) *

19 800 000

*Baseras på hyresgrundande belopp med kalkylberäkningsprocent 2%, som jämförelse
Eventuell nedsättning av hyran under genomförandet ingår inte i tillkommande hyran.

Risker
Inga extraordinära risker finns.
 Omvärlden: risk för försenade leveranser och brist på material kan driva upp
kostnaderna. Kostnaden kan inte uppskattas i detta skede.
 Tidplanen medger inget utrymme för förseningar vad gäller beslut, överklaganden
eller omtag.
 Långa projekttider medför risk för byte av konsulter pga andra uppdrag och byte av
arbetsplats.
 Överklagan vid tilldelning av entreprenör.
 Bygglov, överklagande, hantering och utfall
 Anslutning till andra system
 Omvärlden: risk för försenade leveranser och brist på material och arbetskraft

Nyckeltal
Nyckeltal
Indikator visandes fördelning
Hyresgäst/SISAB (i hela %)
Ny-/Tillbyggd area, kvm (BRA)
Ny-/Tillbyggd Kr/kvm (BRA) - Hyresgäst

Ventilation i lektionssal tekniskt
dimensionerad för antal personer

Värde
100

Kommentar
0
6050
46 360

32+2

% av entreprenadkostnad
Tillkommande BRA
Beräknat på hyresgästens
del av total kostnad för ny/tillbyggnad
Barn + personal
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Beställning av genomförande
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.
I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 1 oktober 2022 för start av projektering
samt 1 december 2022 för genomförandet, kommer nedlagda projektkostnader inkl.
administrativt tillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska
en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen.
Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i
underlaget är exkl. mervärdesskatt.

Med vänlig hälsning
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Sandra
Stankovic
Sandra Stankovic

Elektroniskt undertecknad
av Sandra Stankovic
Datum: 2022.07.07 13:07:02
+02'00'

Projektägare

Claes Magnusson
VD

Sofia
Johansson

Elektroniskt
undertecknad av
Sofia Johansson
Datum: 2022.07.07
13:52:54 +02'00'
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