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Gemensam service
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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ny förskola kv Kungliga Myntet 2
Genomförandebeslut
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka förskolan i
kvarteret Kungliga Myntet 2, med tre avdelningar.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 1,2 mkr för att genomföra utökningen. Bidraget avser
särproduktionskostnader med 0,9 mkr och startkostnader med 0,3 mkr.
3. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del att hyreskontrakt tecknas för
de ifrågavarande lokalerna och hemställer om kommunstyrelsens
ekonomiutskotts medgivande att teckna hyresavtal på de villkor som
redovisas i tjänsteutlåtandet.
4. Omedelbar justering.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
Verksamhetschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden uppdrog 2005-01-17 åt stadsdelsförvaltningen att
undersöka förutsättningarna för att hyra ytterliggare två våningsplan i
fastigheten kungliga myntet 2, ett hus där nämnden sedan tidigare driver
en förskola för 73 barn. Stadsdelsnämnden hemställde samtidigt hos
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kommunstyrelsen om stimulansbidrag för nya förskolelokaler.
Nämnden beviljades 0,1 mkr i beställarstöd och 0,5 mkr för projekteringskostnader.
Förvaltningen föreslår efter utredning och planering nämnden att begränsa
förhyrningen till ett av de båda våningsplanen och utvidgningen till tre
avdelningar för tillhopa 40 barn.
Nämnden föreslås vidare uppdra åt förvaltningsdirektören att teckna
hyresavtal och att hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag
med 1,2 mkr för att delfinansiera projektet. Bidraget avser särproduktionskostnader med 0,9 mkr och startkostnader med 0,3 mkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samarbete mellan enheterna för barn och ungdom och
gemensam service.
Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd har, framför allt inom stadsdelen
Kungsholmen, akut behov av förskoleplatser. Förvaltningen har därför
sedan länge sökt lämpliga lokaler och lämplig mark för att kunna utöka
barnomsorgsverksamheten.
Nämnden har nu möjlighet att hyra ytterliggare lokaler i ett hus på
Hantverkargatan 5 ( Kungliga Myntet 2) där Stadsdelsnämnden sedan
tidigare bedriver förskoleverksamhet med 73 platser. Förvaltningen har
utrett förutsättningarna och kostnaden för projektet och därvid stannat för
att föreslå nämnden att begränsa utvidgningen till det nedre av de båda
tillgängliga planen. Förskolans kapacitet kan därigenom ökas med 40
platser.
En annan viktig aspekt som utretts inför ett eventuellt genomförandebeslut
är den totala ekonomin i den nya förskoleenheten.
I syfte att få tillstånd en ekonomisk lösning för utvidgningen som
säkerställer nämndens framtida möjligheter att finansiera den fortsatta
driften av den utökade förskolan har förvaltningen fört diskussioner med
såväl stadsledningskontoret som fastighetsägaren, det kommunala bolaget
Stockholmshem. Den lösning som föreslås innebär att förvaltningen
förutom grundhyran får överta finansieringsansvaret för ca 2,5 mnkr som
är hänförliga till tidigare ombyggnader. Härtill kommer finansieringen av
ytterliggare 4 mkr som anpassningen av lokalerna till förskola beräknas
kosta.
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Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen i förhållande till de
nya platser utvidgningen ger är rimlig.
Hyreskontrakt
Nämnden hyr för närvarande 770 kvm i huset för en genomsnittlig hyra
om ca 900 kronor /kvm. Hyreskostnaderna för de tillkommande ytorna blir
avsevärt högre då dessa ytor dels har en högre utgångsstandard och dels
krävas omfattande ombyggnadsarbeten, framförallt avseende
ventilationssystem och utrymningsvägar. Ombyggnaden kommer enligt
gjorda beräkningar att kosta omkring 4 miljoner kronor.
Under förutsättning av att förvaltningen erhåller de stimulansbidrag som
söks och använder bidraget till att betala projekteringen och del av
särproduktionskostnaderna kontant kommer hyreskostnaden att bli ca
1.550 kronor/kvm eller totalt ca 1,1 mnkr/år för lokalen.
Hyresavtalet har i övrigt de villkor som överenskommits mellan staden
och dess bostadsbolag i gällande ramavtal.
Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningen finner att föreslagen utvidgning av förskolan i kv Kungliga
myntet skulle lösa en väsentlig del av barnomsorg behovet i området till
en rimlig kostnad. Förvaltningen saknar också, i dagsläget, andra
alternativ.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden uppdrar åt förvaltningen att
genomföra den föreslagna verksamhetsutökningen.
Förvaltningen föreslår också nämnden att hemställa om att
kommunstyrelsen beviljar nämnden stimulansbidrag med 1,2 mnkr för
genomförandet.
Stadsdelsnämnden föreslås för sin del godkänna redovisade hyresvillkor
och att uppdra åt stadsdelsdirektören teckna hyresavtal på de villkor som
redovisats i ärendet.
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